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RESUMO 

 

 

Este trabalho mostra o resultado de um estudo de cunho qualitativo sobre os desafios do início 
da carreira docente na percepção dos egressos da licenciatura em Matemática que 
participaram do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). Os sujeitos 
da pesquisa foram professores de Matemática da educação básica da rede pública de ensino, 
com no máximo cinco anos de formados, egressos da licenciatura em Matemática da 
Universidade Federal de São João del-Rei, e que foram bolsistas do Programa enquanto 
licenciandos. Como metodologia para a coleta de dados, utilizamos as técnicas do 
questionário, para a caracterização dos participantes, e do grupo focal, nosso principal 
instrumento de coleta de informações, que levantou o debate acerca das impressões e 
experiências vivenciadas pelos professores em seu início de carreira. A análise e a 
interpretação dos discursos produzidos pelos participantes da pesquisa foram feitas a partir do 
questionário e do grupo focal, apoiado pelos aportes teóricos e metodológicos da Análise de 
Conteúdo de Lawrence Bardin. Dos resultados produzidos a partir da Análise de Conteúdo, 
emergiram as três categorias finais: 1) Dificuldades relacionadas às tarefas profissionais; 2) 
Dificuldades relacionadas ao sistema escolar e suas condições de trabalho; e, 3) Dificuldades 
relacionadas à falta de apoio ao professor iniciante. As categorias foram discutidas sob a ótica 
da pesquisadora, fundamentada pela literatura concernente à área.  
  
Palavras-chave: início da carreira docente; professores de Matemática; egressos da 
licenciatura em Matemática; professores iniciantes; PIBID;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

This work is the result of a qualitative study about the early challenges of a teaching career 
from the Mathematics' undergraduate students that took part in the scholarship program for 
beginner teachers (PIBID - Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência). The 
research subjects are the Math teachers from the basic education of the public education 
system, being graduated at the latest 5 years, students from the Mathematics degree at 
Universidade Federal de São João del-Rei, and participants of the Program as licensed. We 
used survey techniques as data collection methodology to characterize the participants and the 
focus group, our main instrument for collecting information, which has raised the debate 
towards the impressions and experiences lived by the teachers in the beginning of their 
careers. The analysis and interpretation of the discourses produced by the research 
participants were done from the survey and the focus group, supported by the theoretical and 
methodological contributions of the Contents Analysis of Lawrence Bardin. Three final 
categories emerged from the results of the Contents Analysis: 1) Difficulties related to the 
professional tasks; 2) Difficulties related to the school system and its work conditions; and 3) 
Difficulties related to the lack of support to the beginner teacher. The categories were 
discussed under the researcher's optics, grounded by the concerning literature of this area.  

 

Keywords: beginning of teaching career; Math teachers; graduates of Mathematics degree; 
beginner teachers; PIBID; 
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APRESENTAÇÃO 

 

 Minha trajetória de formação pessoal, acadêmica e profissional. 

 

O trabalho de pesquisa relatado nessa dissertação se constituiu para mim numa 

oportunidade de autorreflexão, pois foi um estudo decorrente das vivências, lembranças e 

aprendizagens da minha trajetória pessoal e profissional. 

Meus primeiros passos no caminho da formação inicial se deram no ano 2009, quando 

ingressei no curso de licenciatura em Matemática da Universidade Federal de São João del-

Rei (UFSJ). A escolha por esse curso se deu basicamente pela Matemática ser a matéria que 

eu mais gostava de estudar. Quando criança eu gostava de brincar de resolver “continhas” 

para os meus “alunos”, e na escola, mesmo com dificuldades em algum conteúdo, a 

Matemática era, de longe, a que eu mais insistia e dedicava a aprender. Porém, para a minha 

surpresa, a graduação foi mais desafiadora do que imaginei, o conhecimento matemático que 

eu acreditava ser suficiente para realizar um curso de exatas, me mostrou que era preciso 

muita dedicação para sanar algumas defasagens e conseguir acompanhar o andamento do 

curso.  

Entretanto, não foram tão somente dificuldades. À medida que o curso avançava a 

licenciatura me encantava com suas disciplinas relativas à educação, as aulas ministradas por 

professores que se preocupavam com o ensino e a didática me inspiravam. Não que eu não via 

importância nas disciplinas de Matemática pura e aplicada, era necessário estuda-las com 

rigor, pois era o que aprimorava meu instrumento de trabalho.  

No terceiro período da licenciatura, tive a oportunidade de integrar o quadro de alunos 

bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência1 (PIBID), onde 

permaneci até meu penúltimo ano da graduação. Essa experiência me possibilitou um maior 

envolvimento com os assuntos relacionados à Educação Básica (EB) e a aproximação com a 

sala de aula me trouxe a certeza de estar no caminho certo quanto à escolha profissional. 

Nesse período da licenciatura, pude vivenciar as práticas do grupo do PIBID, que elaborava, 

desenvolvia e discutia atividades voltadas para os alunos das escolas parceiras do Programa. 

O PIBID contribuiu para a minha formação e me inseriu no contexto escolar antes mesmo do 

estágio obrigatório.  
                                                

1 O PIBID é um programa de incentivo e valorização do magistério e de aperfeiçoamento do processo de 
formação de docentes para a educação básica, criado pelo Ministério da Educação – MEC sob a Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES.  

 



16 
 

 

Então, me senti segura para iniciar a docência e comecei a lecionar na EB em meu 

último ano da licenciatura, em duas escolas rede pública localizadas em dois extremos de São 

João del-Rei. Em cada uma das escolas eu assumi uma única turma, e confesso que foram 

turmas desafiadoras, denominadas turmas de aceleração2. Em uma das escolas, o trabalho foi 

mais árduo, enfrentei problemas em sala de aula de indisciplina e desmotivação de alguns 

alunos e não recebi o apoio dos professores e gestores educacionais. Com isso, fui me 

sentindo sozinha e percebendo que a minha função parecia se resumir mais a resolver os 

problemas e as diversas situações provocadas pelos alunos do que realmente desenvolver um 

trabalho de ensino-aprendizagem de Matemática. Após as aulas, eu refletia sobre o que tinha 

acontecido e nem sempre ficava satisfeita com os resultados, pensava se determinado 

conteúdo poderia ter sido abordado sob outra perspectiva ou se havia explicado de forma que 

os alunos tivessem compreendido. Pensava que o PIBID havia me ensinado a ser professora, 

mas como eu disse, encontrei diversas dificuldades e percebi que a minha prática docente 

estava sendo construída intuitivamente, na base da tentativa e erro.  

Foi um período difícil, no qual eu precisei conciliar as tarefas da universidade junto às 

exigências e responsabilidades da profissão, uma transição de estudante à professora que 

acontecia da noite para o dia, todos os dias. Mesmo assim, eu estava empolgada com minhas 

primeiras turmas, queria realmente fazer um belo trabalho e mostrar para os meus alunos que 

a Matemática não precisava ser a pior matéria do currículo, como alguns insistiam em dizer.  

Se eu fosse relatar todos os desafios vivenciados, diria que os meus sentimentos estão 

próximos daqueles apresentados pela literatura quando documentam esta fase da carreira do 

professor, uma vez que meu primeiro ano foi marcado por dificuldades, solidão, frustração, 

mas também, por aprendizados. Ainda estou no início da carreira, faz quatro anos que leciono 

Matemática no ensino fundamental e médio, e posso dizer que hoje as dificuldades são bem 

menores do que aquelas do primeiro ano. Porém, as minhas inquietações em relação a esta 

fase não cessaram. Acredito que esta reflexão sobre meu início profissional traduz muitas das 

representações que os professores têm da sua formação e profissão. Minhas competências 

profissionais vão sendo desenvolvidas e construídas diante das situações do dia-a-dia escolar, 

vivenciando a experiência de ser professora. 

                                                
2 O Programa de Aceleração de Estudos – PAE, ou turmas de aceleração, consiste na reorganização da Proposta 
Pedagógica e do trabalho docente tendo em vista a organização de turmas específicas de alunos em situação de 
distorção idade/ano.  O objetivo é corrigir a distorção idade/ano dos alunos que estão cursando os anos finais do 
Ensino Fundamental, que poderão ao final do ano letivo, acelerar até dois anos de estudos.  
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Diante disso, meu interesse voltou-se para a investigação sobre o início da carreira 

docente. Então, iniciei o mestrado no Programa de Pós-graduação em Educação da UFSJ com 

o projeto que visa compreender os desafios do início da carreira docente na percepção dos 

egressos da licenciatura em Matemática que participaram do PIBID. 

E, para ajudar a compreender os caminhos de desenvolvimento desta pesquisa, 

estruturamos a dissertação em cinco capítulos. No capítulo 1, “Considerações acerca do início 

da carreira docente”, apresentamos o debate através da revisão da literatura, destacamos as 

características desta fase e as questões específicas sobre as dificuldades e desafios dos 

professores, e, ainda, trazemos elementos dos trabalhos acadêmicos que ajudam na 

compreensão sobre a temática.  

No capítulo 2, “O PIBID”, definimos o Programa em âmbito nacional, explicando sua 

proposta e seus objetivos. Em seguida, falamos do início do PIBID na UFSJ dando maior 

enfoque ao subprojeto de Matemática e as tarefas realizadas nas escolas parceiras. Por fim, 

trazemos uma síntese das dissertações e teses da área de Matemática que abordam o tema 

PIBID.   

No capítulo 3, “Percursos metodológicos e apresentação dos participantes”, 

descrevemos de forma detalhada a escolha da metodologia, a natureza da pesquisa, os 

caminhos percorridos e os instrumentos utilizados para a coleta de dados e o método para a 

análise e interpretação dos dados.  

No capítulo 4, “A análise dos dados pela percepção dos professores de Matemática 

sobre os desafios do início da carreira docente”, exibimos em detalhes a construção da análise 

e da interpretação dos dados, apoiados pela Análise de Conteúdo de Laurence Bardin, 

juntamente com os resultados obtidos representados pelas categorias finais.  

No capítulo 5, apresentamos a discussão dos resultados emergentes do processo de 

análise. Nesse momento, busquei articular minha conclusão adquirida no processo deste 

estudo com a revisão bibliográfica adotada.  

Por fim, apresentamos as considerações finais acerca dos resultados obtidos e 

discutidos no capítulo 5, bem como as possíveis contribuições deste trabalho para futuras 

pesquisas. 
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CAPÍTULO I – CONSIDERAÇÕES ACERCA DO INÍCIO DA CARREIRA 

DOCENTE  

 
“Ou isto ou aquilo: ou isto ou aquilo... e vivo escolhendo o 
dia inteiro! Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio 
correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender 
ainda qual é melhor: se é isto ou aquilo” (Cecília Meireles, 
2002, p. 63). 

 

Neste capítulo, apresentamos o debate sobre o início da carreira docente buscando 

subsídios para compreender o processo de iniciação profissional do professor de Matemática. 

Para isso, com base na literatura consultada, definimos a fase inicial da carreira docente, 

apresentamos as características e discutimos as tensões e dificuldades próprias do tornar-se 

professor. Buscamos, ainda, nos trabalhos acadêmicos, elementos para compreender o 

problema abordado nesta pesquisa. 

 

1.1 Características do início da carreira docente 

 

Autores como Veenman (1988) e Huberman (1995) denominam o professor iniciante 

como aquele que ainda não completou três anos de ingresso na profissão. Independente de 

como ocorre esse processo, é certo que todos os profissionais passam por essa fase inicial. 

Nesta pesquisa, estendemos o período considerado como fase inicial da carreira docente para 

cinco anos. Segundo Souto (2016), observamos que, não raras vezes, o início da docência 

acontece antes da conclusão da licenciatura e que, em muitas ocasiões, o professor novato só 

consegue trabalho para períodos curtos e cheios de interrupções dentro do ano letivo, o que 

prolonga essa fase inicial no exercício da profissão.  

Huberman (1995) faz relevantes contribuições sobre o início da carreira docente, 

porém o autor aprofunda ainda mais os seus estudos e classifica o desenvolvimento 

profissional dos professores da escola básica em cinco fases: entrada na carreira, 

estabilização, diversificação, serenidade e desinvestimento (Quadro 1).  
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Quadro 1 – Ciclo de vida profissional dos professores 
Anos de Carreira Fases / Temas da Carreira 

1 – 3 Entrada, Tateamento 

 

4 – 6 Estabilização, Consolidação de um repertório pedagógico.  

 

7 – 25               Diversificação, “Ativismo”                                      Questionamento 

 

25 – 35     Serenidade, Distanciamento afetivo                                    Conservantismo 

 

35 – 40 Desinvestimento 
(sereno ou amargo) 

Fonte: Huberman, 1995. 3 

 

Huberman (1995) traz uma ideia de linearidade, na qual os professores são 

classificados em etapas padronizadas, que definem o processo de desenvolvimento de cada 

profissional. E, embora reconheçamos a importância desses estudos para entender o processo 

de desenvolvimento da carreira docente, acreditamos que esse ciclo de vida profissional, meio 

rígido e generalizado, apresenta limitações e pode simplificar o que acontece na realidade. 

Alguns trabalhos que abordam a temática do início da carreira docente apresentam 

uma crítica sobre esse modelo do ciclo de vida profissional dos professores. Perin (2009) 

contradiz a ideia de Huberman (1995) e afirma que, não necessariamente, todos os professores 

passarão pelo mesmo processo de adaptação, pois nem sempre as pessoas seguem a mesma 

sequência dos acontecimentos ou vivem os episódios da docência na mesma ordem e com as 

mesmas influências.  

 
[...] Acreditamos que o professor, independentemente do tempo de experiência 
profissional, pode apresentar diferentes etapas de evolução, pois aspectos como as 
experiências de cada um, os significados que são atribuídos a essas experiências, as 
percepções, as expectativas, as frustrações, os fatores de natureza sociopolítica e 
cultural, entre outros, podem influenciar sua vida profissional. Por isso, não faz 
sentido enquadrá-lo em etapas ‘lineares e previsíveis’ (PERIN, 2009, p. 36).  

 

Entretanto, reportando-se às fases de desenvolvimento profissional, concordamos com 

Huberman (1995) sobre o fato de a entrada na carreira ser classificada como a fase de 

“sobrevivência” ou “choque de realidade” e da “descoberta”. A sobrevivência ou o choque de 

                                                
3 Tradução nossa. 
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realidade é um aspecto decorrido da complexidade da situação profissional, na qual o 

professor encontra divergências entre seus ideais e a realidade do contexto escolar, precisa se 

adaptar a um novo ambiente, enfrenta dificuldades relacionadas à indisciplina dos alunos e ao 

desenvolvimento dos conteúdos etc. Esse período inicial de desenvolvimento profissional é 

destacado por características próprias, podendo ocorrer tensões, desafios, dificuldades e 

também aprendizados profissionais e pessoais. Em contrapartida ao choque com o real, 

Huberman (1995) também fala sobre o sentimento da descoberta, que traduz o entusiasmo 

pela experimentação do novo. Esses dois sentimentos, choque com o real e descoberta, muitas 

vezes, são vivenciados em paralelo, sendo que esse segundo sentimento pode aparecer como 

apoio ao professor iniciante, ajudando-o a enfrentar a existência do primeiro. No entanto, o 

autor salienta que há casos em que esses sentimentos são experimentados singularmente.  

 
Verifica-se, igualmente, a existência de perfis com uma só destas componentes (a 
sobrevivência ou a descoberta), impondo-se como dominante, ou de perfis com 
outras características: a indiferença ou o quanto pior melhor (aqueles que escolhem a 
profissão a contragosto ou provisoriamente), a serenidade (aqueles que têm já muita 
experiência), a frustração (aqueles que se apresentam com um caderno de encargos 
ingrato ou inadequado, tendo em atenção a formação ou a motivação inicial) 
(HUBERMAN, 1995, p. 39). 

 

Gama (2009) aponta que a literatura internacional tem dedicado atenção à entrada na 

carreira docente, pois a considera uma etapa importante para o desenvolvimento profissional 

do professor novato. A autora se remete ao choque de realidade como a distância entre teoria 

e prática encontrada no que o professor pensava ser a prática profissional e o que percebe ser 

ao iniciar seu trabalho. Esse choque com o real pode ser desencadeado pelo professor 

iniciante por diferentes fatores; por exemplo: pela necessidade de adaptação ao novo 

ambiente, pelas diversas situações complexas vivenciadas no contexto escolar, pelo 

desenvolvimento de novos saberes ou mesmo pela dificuldade de sentir-se pertencente ao seu 

grupo de trabalho. E esse início é subjetivo a cada profissional, podendo ser, para alguns, um 

período de grandes tensões e, para outros, pode chegar a ser traumático a ponto de o indivíduo 

repensar sua escolha profissional. A autora também comenta sobre “os problemas com 

atribuições de aulas aos iniciantes: a estes são entregues as classes consideradas mais difíceis, 

os horários complicados e as escolas geralmente distantes e marcadas pela violência escolar” 

(GAMA, 2009, p. 101). 

Marcelo (2009, p. 127) caracteriza o início da carreira como “um período de tensões e 

aprendizagens intensivas, em contextos geralmente desconhecidos”. Silva (1997, p. 53) 
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também faz referência a essa fase comentando que, “[...] como se da noite para o dia o 

indivíduo deixasse subitamente de ser estudante e sobre os seus ombros caísse uma 

responsabilidade profissional, cada vez mais acrescida, para a qual percebe não estar 

preparado”. Do docente, é esperada uma postura de liderança ao conduzir suas aulas, 

independente do seu grau de experiência, uma vez que sua posição de referência acarreta 

grandes responsabilidades. Por isso, aqueles que acabaram de se tornar professores podem 

sentir inseguranças, aflições e angústias pelas cobranças que a profissão exige. 

Sobre esse choque de realidade, Franco (2000, p. 34) acredita que essa fase se torna 

difícil pelos seguintes motivos: “1. Problemas em conduzir o processo de ensino e de 

aprendizagem, considerando as etapas de desenvolvimento de seus alunos e o conteúdo a ser 

desenvolvido; 2. Problemas com a disciplina dos alunos e com a organização da sala de aula”.  

Ainda mais sobre essas dificuldades, Perrenoud (2002 apud NONO, 2010, p. 24) 

chama a atenção para os seguintes fatos: 

 
1. Um principiante está entre duas identidades: está abandonando sua identidade de 
estudante para adotar a de profissional responsável por suas decisões; 2. O estresse, 
a angústia, diversos medos e mesmo os momentos de pânico assumem enorme 
importância, mas eles diminuirão com a experiência e com a confiança; 3. O 
principiante precisa de muita energia, de muito tempo e de muita concentração para 
resolver problemas que o profissional experiente soluciona de forma rotineira; 4. A 
forma de administrar o tempo (preparação, correção, trabalho de classe) não é muito 
segura, e isso lhe provoca desequilíbrio, cansaço e tensão; 5. Ele passa por um 
estado de sobrecarga cognitiva devido ao grande número de problemas que tem de 
enfrentar [...].  

 

Lima (2004) destaca a entrada na carreira como um processo de sobrevivência, em que 

o indivíduo pode vivenciar dificuldades que o influenciam em sua permanência ou não na 

profissão. Nunes (2013, p. 68) fala que as dificuldades enfrentadas nesse momento passam 

pela 

  
[...] imitação acrítica de condutas de outros professores; o isolamento; a dificuldade 
em transferir o conhecimento adquirido na formação inicial; o desenvolvimento de 
uma concepção de ensino mais técnica; a manutenção da disciplina; o 
estabelecimento de regras de conduta dos alunos; a motivação e o trato com as 
características individuais dos alunos; o relacionamento com pais, alunos e 
comunidade; a preocupação com a própria capacidade e competência; a docência 
vista como trabalho cansativo física e mentalmente. 

 

O início da carreira docente é visto como uma fase extremamente importante, pois é 

nela que se constrói um bom alicerce que sustentará o seu progresso. O desenvolvimento 

profissional da docência engloba uma série de fatores que dependem da articulação entre as 
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interações pessoais, profissionais e sociais. Por isso, muitas vezes, a fase inicial é decisiva na 

medida em que o professor sofre os primeiros impactos com a realidade escolar, colocando 

em dúvida sua escolha profissional.  

Há alguns anos, a literatura mostra a importância da necessidade de programas de 

apoio aos professores iniciantes, que, segundo Barros (2008, p. 15), pode ajudá-los nos 

desafios enfrentados, assim como na diminuição do índice de abandono da profissão: “25% 

dos professores iniciantes não trabalham mais do que dois anos, e aproximadamente 10% 

abandonam a docência nos cinco primeiros anos”.   

É comum, no período de iniciação à docência, o professor sentir-se inseguro, com 

medo, com despreparo profissional e, geralmente, acometido por outros fatores; por exemplo: 

o distanciamento entre as teorias ensinadas nos cursos de formação inicial e a realidade 

vivenciada no contexto do cotidiano escolar.  

Gama (2009) mostra que os primeiros anos de carreira docente se caracterizam por um 

intenso desenvolvimento do conhecimento profissional (como preparar aulas e como se 

relacionar com os alunos, colegas e demais membros da escola) e de busca de equilíbrio entre 

o lado pessoal e o profissional.  

Garcia (1999) aponta que é essencial reconhecer as informações sobre a vida dos 

professores antes e durante suas atuações profissionais, pois elas podem ajudar a melhor 

entender como os professores adquirem conhecimentos, habilidades e atitudes, que podem 

levar, ou não, a um ensino de qualidade. Nesse sentido, Ponte (1998) também reconhece que 

estudos sobre a formação do professor de Matemática e seu início de carreira não têm 

aprofundado concepções significativas de ordem pessoal, epistemológica e pedagógica, tão 

cruciais no desenvolvimento de uma carreira docente inovadora.  

O professor tem em suas mãos a nobre tarefa de educar e preparar seus alunos para 

viverem em sociedade, contribuindo com suas ações para construírem um mundo cada vez 

melhor. No entanto, vemos o descaso à profissão, a desvalorização, as dificuldades, os 

sentimentos negativos e as tensões que corroboram o abandono da carreira docente. 

Percebemos que é uma fase complexa, em que o iniciante poderá vivenciar situações 

desafiadoras, experimentando, muitas vezes, um sentimento ambíguo, que, de um lado, pode 

ser marcado por tensões e dificuldades, e, por outro, por aprendizados profissionais e 

pessoais, constituindo essa etapa em um período de adaptações e/ou mudanças. 

O período de iniciação à docência é marcado por diversas situações que envolvem o 

experimento de fortes sentimentos, que podem influenciar o docente ao longo de sua trajetória 

profissional. Nessa direção, aprofundamo-nos um pouco mais em relação aos primeiros anos 
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da profissão com a intenção de melhor compreender o processo de desenvolvimento e a 

adaptação do novo professor.  

Como se aprende a ser professor? Onde se aprende essa profissão? Todos os 

professores iniciantes têm a sua entrada na carreira marcada por grandes dificuldades? Será 

que todos os principiantes experimentam o sentimento de sobrevivência? Ou ainda, será que 

realmente os docentes conseguem vivenciar seus primeiros passos motivados pela descoberta 

do novo? Questões desse tipo nos guiaram no percurso desta pesquisa, do mesmo modo como 

a elaboração de novas questões nos ampliou o conhecimento sobre a necessidade de 

compreender o início da carreira de um professor.  

Assim, o aprendizado profissional não se resume a ensinamentos lineares ou limitados 

a um espaço de tempo. A sua constituição é um processo contínuo, no qual o professor precisa 

buscar estratégias para a resolução das situações que ocorrem no contexto escolar. E a 

iniciação do exercício docente pode variar consideravelmente de professor para professor, 

pois depende de múltiplas interações entre a formação acadêmica e os saberes da prática 

docente. Além disso, é na sua caminhada que o professor vai conhecendo e construindo suas 

práticas educacionais. Ou seja, esse desenvolvimento envolve ações complexas e subjetivas, 

tais como: sua experiência profissional, seus valores e crenças, sua visão de mundo, sua 

cultura e a cultura em que está inserido dentre outros.  

Os primeiros anos da profissão são constituídos por um conjunto de elementos num 

processo dinâmico, envolvendo diversos saberes, inclusive os de domínio pessoal, que 

contribuem para o aprimoramento do exercício profissional do professor. Por isso, 

entendemos a escola como um lugar propício à aprendizagem profissional, pois é onde ocorre 

a maioria das situações com as quais os professores irão se defrontar no cotidiano da 

profissão, podendo ser mais fáceis, ou não, dependendo do apoio que o profissional recebe em 

sua chegada.   

Garcia (1999, p. 112) reconhece que há maneiras diferentes de se constituir professor, 

pois o “aprender a ensinar” é individual e passa por “exigências pessoais, profissionais, 

organizacionais, contextuais, psicológicas etc., específicas e diferenciadas”. A passagem da 

fase de aprender para a fase de ensinar pode constituir-se para o professor principiante como 

um grande desafio, mostrando uma realidade completamente diferente daquela em que ele 

estava inserido: 

 
[...] os primeiros anos de vida profissional são exatamente importantes para a 
formação do professor, uma vez que envolvem aprendizagens que vão além da 
simples aplicação dos conteúdos vistos nas licenciaturas. Essa fase é tão decisiva 
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quanto difícil na constituição da carreira do professor, pois é nesse período que 
todos sofrem seus primeiros impactos com a realidade escolar, sendo estimulados a 
refletirem, seja ressignificando e/ou preservando posturas que, em seus cotidianos, 
adotaram como crenças docentes [...] os professores, sobretudo os mais jovens e 
recém-formados, de quem se espera a busca de novos caminhos, tendem a repetir os 
professores modelares, que encontram no decorrer de sua vida escolar (PERIN, 
2009, p. 31-32).  

 

Nessa concepção, Lima (2012) afirma que o professor iniciante, na posição de 

aprendiz da profissão, precisa lidar com os erros e desafios, e com as demandas escolares. Ele 

precisa aprender a conviver com sua realidade de trabalho, com o dia a dia da sala de aula, 

com as diversas e inusitadas situações provocadas pelos alunos e com a responsabilidade e 

maturidade de intervir e informar os pais/responsáveis dos alunos sobre a conduta destes. 

Precisa, ainda, aprender a conviver com os colegas de trabalho, bem como com o excesso ou 

com a ausência das opiniões deles, tudo isso fundamentado no seu conhecimento adquirido na 

caminhada da formação inicial.  

O professor constrói sua experiência a partir das vivências experimentadas e das 

situações inusitadas às quais é exposto. Desse modo, os problemas podem ser vistos, então, 

como condições favoráveis às reflexões de sua prática. Com isso, as decisões do professor 

iniciante se asseguram em seus conhecimentos por sua bagagem teórica, sua prática, mesmo 

que imatura, e pela intuição, muitas vezes.  

Pienta (2007) faz considerações acerca da ação criativa no contexto inicial da atuação 

docente e afirma que essa ação é um grande desafio que o iniciante necessita desenvolver em 

sua prática, como ser capaz de elaborar opções suscetíveis à resolução dos acontecimentos 

próprios da atividade docente. Cabe também, ao professor, além da sua intuição, sua 

capacidade de perceber e utilizar as ações assertivas já estabelecidas, seja pela escola ou pelos 

colegas de trabalho, que podem auxiliá-los ou mesmo atender às suas necessidades.  

Pensando nas diversas situações referentes ao ofício profissional, notamos que o 

professor iniciante, assim como o mais experiente, tem a responsabilidade de se posicionar 

com equilíbrio e segurança mediante os contextos em que está inserido. Pienta (2007, p. 81) 

identifica que as situações recorrentes no trabalho do professor aparecem como um dilema:  

 
Os dilemas são eventos próprios da atividade de ensino, portanto fazem parte da 
realidade profissional de todos os professores, independente de sua fase ou etapa 
profissional. Entretanto, em especial para o professor iniciante, faz-se importante a 
análise dos dilemas que marcam essa fase da carreira docente. O ensino caracteriza-
se como uma profissão carregada de dilemas, cheio de conflitos internos e 
entorpecido no seu desenvolvimento por contradições essenciais entre os seus 
próprios objetivos. É uma atividade exploratória, que exige do professor o 
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julgamento, frente a cada situação enfrentada, entre o desejável, o possível e o 
conveniente, o que nem sempre é fácil para um profissional iniciante. 

 

A perspectiva do professor deve estar atrelada à sua disposição, sempre que 

necessária, de desconstruir e ressignificar suas ações, a fim de se moldar às novas realidades e 

demandas profissionais. A articulação entre teoria e prática é um exercício importante para 

nutrir as ações pedagógicas, o que também pode se tornar um dilema. Esse processo é 

contínuo, dinâmico e possui forte dimensão reflexiva e inovadora, pois, a cada aula, o 

professor constrói novos saberes e lança um novo olhar sobre sua prática pedagógica. Ainda 

sobre esse período, Tardif e Raymond (2000) pontuam que a aprendizagem do professor se 

inicia com as experiências vivenciadas no cotidiano escolar e sua prática é construída a partir 

de suas ações na base da tentativa e erro.  

Silva (1997, p. 55) ressalta a importância de os professores se sentirem seguros para 

exercerem com autonomia sua prática pedagógica e, se necessário, buscarem a ajuda dos 

colegas mais experientes, pois “o seu modo de pensar e agir passarão a serem, mais ou menos, 

condicionados pelas crenças e pelos modos de pensar e agir dos outros membros do grupo 

profissional a que passa a pertencer”. Por isso é primordial que o professor novato sinta-se 

apoiado por seu grupo de trabalho. É preciso que ele sinta-se pertencente ao ambiente onde 

está inserido, tendo a liberdade para mover suas ações pedagógicas, a fim de que ele consiga 

dar início ao processo de desenvolvimento de sua identidade profissional.  

As investigações sobre os professores iniciantes abrangem os aspectos referentes ao 

desenvolvimento inicial do docente e a necessidade de ações voltadas aos novos professores. 

Em alguns países, têm surgido e têm sido consolidados programas de apoio aos novatos, 

procurando acompanhá-los e auxiliá-los nas dificuldades enfrentadas no cotidiano escolar. 

Segundo Garcia (1999), é imprescindível oferecer um apoio de qualidade aos iniciantes, pois 

a sua falta é o fator mais significativo para o abandono da profissão. 

 

1.2 O início da carreira docente de professores de Matemática a partir de um olhar 

sobre os trabalhos acadêmicos  

 

Com o objetivo de construir um aporte teórico sobre os conhecimentos adequados à 

discussão desta pesquisa e de conhecer as produções acadêmicas realizadas, busquei, a partir 

da leitura dos títulos, as pesquisas que apresentavam o início da carreira docente como tema 

central disponíveis no Banco de Teses da Capes. Em seguida, dei início à leitura dos seus 

respectivos resumos com a intenção de selecionar os trabalhos afins para futuros fichamentos. 
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Portanto, esta seção situa, em breves considerações, os trabalhos produzidos a respeito do 

início da carreira docente do professor de Matemática.  

Quais são os verdadeiros problemas enfrentados pelos professores? Como eles lidam 

com seus desafios? Existe alguma ajuda para que esses profissionais passem por essa fase de 

maneira mais tranquila? Essas questões nos remeteram à busca por estudos e pesquisas 

voltados à atuação profissional do professor iniciante de Matemática.  

Devido à constatação de poucas publicações brasileiras sobre o início da carreira 

docente, Gama (2009) realizou um levantamento na modalidade do estado da arte, a fim de 

conhecer essa realidade. Além disso, a autora fez contribuições relevantes voltadas às 

dificuldades vivenciadas pelos professores iniciantes e apontou a necessidade de apoio ao 

desenvolvimento profissional destes. Segundo Gama (2009), a procura pelos trabalhos 

acadêmicos se iniciou em 2004, resultando em um total de 28 pesquisas selecionadas para 

análise, sendo apenas cinco delas voltadas aos professores que ensinam Matemática. Em seu 

relato, os aspectos mais apontados pelas pesquisas foram referentes às dificuldades e 

facilidades no início da carreira, como: disciplina em sala de aula; choque de realidade como 

algo positivo; dificuldades em realizar a prática pedagógica; questões de gênero; influência 

dos professores exemplares; interesse por aspectos sobre as aprendizagens e os saberes 

docentes; e valorização dada ao saber prático pelos professores em início de carreira. Seus 

resultados apontaram a importância de ações promotoras de desenvolvimento profissional na 

formação inicial, na escola e na formação continuada.  

Rocha (2005), em sua dissertação de mestrado, fez um estudo de caso etnográfico com 

dois professores de Matemática do Ensino Fundamental, recém-formados, um de escola 

pública e outro de escola privada. Seu objetivo foi compreender a fase de transição de alunos 

a professores e como eles se constituem profissionalmente. A autora analisou os desafios e as 

dificuldades vivenciadas por esses professores estruturando dois eixos: os caminhos e 

percalços vividos pelos professores em início de carreira; e a relação entre o processo de 

formação profissional e a prática docente. Os resultados confirmaram o que a literatura tem 

destacado sobre o choque de realidade: essa fase é marcada por desafios e angústias, mas 

também por sentimentos de satisfação. Outro fator importante que Rocha (2005) destacou 

refere-se à percepção dos professores, que relataram a ação pedagógica como imprescindível 

para aprender a docência, mas que a formação acadêmica é fundamental para constituir um 

diferencial na profissão.  

Gama (2007), em sua tese de doutorado, por meio de grupos colaborativos, analisou e 

descreveu o processo de iniciação à docência e o desenvolvimento profissional dos 
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professores de Matemática recém-formados. A análise dos dados, feita a partir da 

triangulação, entre eles e entre a literatura, partiu de entrevistas, observações de aulas e 

reuniões dos grupos, diários de campo, documentos e publicações dos grupos, narrativas 

escritas pelos professores, mensagens de e-mails e registros obtidos do espaço virtual dos 

grupos colaborativos. A autora exibe os resultados em seis categorias: sobrevivência e 

descoberta na/da profissão; choque de realidade/medo; contexto escolar; isolamento; 

socialização docente; e construção da identidade docente, divididas em dois eixos: aspectos e 

problemas característicos da fase inicial da carreira; e socialização e construção profissional 

docente. Os resultados demonstraram que os grupos colaborativos contribuíram para o 

desenvolvimento profissional dos professores e geraram um processo de reflexão, tanto 

individual como coletivo, sobre a prática docente; forneceram apoio para os professores 

iniciantes enfrentarem os desafios da prática escolar; auxiliaram os professores no processo de 

socialização profissional; incentivaram os professores a desenvolverem uma cultura 

colaborativa em suas escolas e/ou com parceiros visando a melhorias na prática pedagógica; e 

os conduziram a ouvirem atentamente seus alunos. 

Barros (2008) ampliou a discussão sobre as percepções e crenças do início da carreira 

docente: a partir do momento em que os professores se inseriram no contexto escolar e 

levando em conta, também, as especificidades da prática de ser professor, reveladas a partir de 

um passado já vivido. Por meio de uma pesquisa qualitativa, a autora coletou os dados 

mediante entrevistas semiestruturadas com quatro professores de Matemática da rede estadual 

de ensino, sendo dois deles iniciantes e dois experientes. Ela investigou os dois grupos de 

professores e verificou as dificuldades e as superações vivenciadas por eles. A análise 

apontou as seguintes categorias temáticas: formação inicial do professor de Matemática; 

escolha e percurso profissional; contexto atual de trabalho; como e por que ensinam 

Matemática; como concebem e interagem com seus alunos; experiências em relação à 

formação continuada; e dificuldades e superações no início da carreira. 

Perin (2009) descreveu e analisou as dificuldades vivenciadas por quatro professores 

de Matemática da rede pública estadual paulista, que tinham entre zero e cinco anos de 

profissão e eram efetivos ou possuíam aulas ininterruptas durante todo o ano letivo. A coleta 

de dados foi feita por meio entrevistas semiestruturadas realizadas individualmente, que 

abordavam informações sobre a formação inicial e continuada, a descrição sobre a prática 

pedagógica do docente, as dificuldades vivenciadas no início de carreira e como eles vêm 

enfrentando tais dificuldades. A análise dos dados aponta as dificuldades do início da atuação 

docente e do ensinar Matemática na escola básica: um desafio para os professores iniciantes. 
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Os resultados evidenciam que os iniciantes mostraram sentimentos de angústias, solidão, 

conflitos pessoais, descontentamento em relação à indisciplina, alegrias, entusiasmos, 

responsabilidades, aprendizagens intensas e tensões sobre o tipo de ensino que deve ser 

priorizado, bem como dificuldade em refletir e produzir novos olhares.  

Pilz (2011) tratou da iniciação profissional dos professores de escolas públicas do 

Ensino Fundamental de São Bento do Sul-SC no período de 2000 a 2005. Com o objetivo de 

contribuir para a formação inicial e continuada dos professores, ela buscou respostas sobre as 

dificuldades enfrentadas e as estratégias que os professores utilizaram para superar a fase 

inicial. Seus dados foram coletados por meio de entrevistas com seis professores abordando o 

início profissional, as dificuldades encontradas e as estratégias de sobrevivência que eles 

utilizaram para superar as dificuldades. A autora fez uma análise documental dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) dos anos finais do Ensino Fundamental, a fim de complementar 

as entrevistas com os participantes. Sua análise de dados indica: iniciação profissional, 

dificuldades no início da carreira e modos de enfrentar as dificuldades. Os resultados obtidos 

têm relação com a indisciplina dos alunos, a motivação, a preparação das aulas, o 

acompanhamento da aprendizagem do aluno e a falta de apoio da escola. E as opções de 

superação relatadas por esses professores remetem às lacunas da formação e à dimensão 

política da formação. Os professores também demonstraram preocupações em relação à busca 

de “qualidade”, “competência”, “modos” de ensinar e crise que os novos tempos trouxeram à 

escola. 

Mais recentemente, Nascimento (2016) analisou as implicações das experiências 

vivenciadas no contexto do PIBID relacionadas ao desenvolvimento profissional docente. O 

autor realizou um estudo de caso com quatro professores iniciantes de Matemática, e sua 

coleta de dados foi baseada em exame de documentos, observação participante dos 

professores no contexto da sala de aula e entrevistas. Os resultados evidenciaram que as 

experiências vivenciadas no contexto do PIBID contribuíram para o aperfeiçoamento da 

aprendizagem da profissão, constituindo-se em subsídios para a prática docente, dentre os 

quais se destacam: a reflexão sobre a prática, a gestão de sala de aula, a aprendizagem com os 

pares, o uso de estratégias diversificadas no processo de ensino e a aprendizagem matemática. 

Além disso, constatou-se que as condições de trabalho não vêm favorecendo o processo de 

desenvolvimento desses professores. Nascimento (2016) conclui fazendo considerações 

relevantes sobre a continuidade dos estudos direcionados às práticas pedagógicas, 

conhecimentos didáticos, compromissos e responsabilidades, e a busca por elementos que 

possam contribuir para o processo de desenvolvimento profissional dos docentes.  
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Santana (2016), com o objetivo de conhecer os acontecimentos da fase inicial do 

professor de Matemática da Educação Básica, buscou identificar os desafios que esses 

profissionais enfrentam, a fim de oferecer elementos que favoreçam o trabalho de formação 

docente nos cursos de licenciatura em Matemática. Os dados foram coletados na literatura 

sobre o tema e em entrevistas com seis professores atuantes de escolas da região de Ouro 

Preto-MG e Itabirito-MG. A análise dos dados apontou 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, e às condições de precariedade e instabilidade no emprego entre outras. Ela constatou 

que tais desafios geram instabilidades emocionais, que apontam para a necessidade de uma 

estrutura de apoio institucional para esse período inicial do exercício profissional. 

Podemos perceber que estudos sobre o início da carreira docente têm ganhado 

destaque nos últimos tempos e diversos autores têm dedicado atenção a essa fase. Nessa 

mesma direção, buscamos estudar e analisar, para melhor compreender, os desafios do início 

da carreira docente na percepção dos egressos da licenciatura em Matemática da UFSJ, que 

participaram do PIBID durante a graduação.  
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CAPÍTULO II – O PIBID 

 
“[...] é possível favorecer um percurso iterativo entre 
formação e trabalho que permita o movimento duplo de 
mobilização, para ação, de saberes teóricos, e, ao mesmo 
tempo, a formalização (teórica) de saberes adquiridos por 
via experiencial” (CANÁRIO, 2000, p. 12). 

 

Entendemos que o professor está no centro da ação educacional e questões a respeito 

da formação docente têm chamado a atenção e ganhado maior destaque nos últimos tempos, 

principalmente no que diz respeito à relação entre teoria e prática. De acordo com Gatti, 

Barreto e André (2011), tornou-se uma necessidade a preocupação em desenvolver programas 

que objetivam favorecer a inserção à docência. No que me proponho a refletir acerca da 

formação de professores, vale ressaltar que a pesquisa levou em consideração a proposta 

referida no PIBID, instituído em 2007 pela Portaria n° 38, com característica de um programa 

tendo em vista a escola4. Portanto, neste capítulo, exibiremos um breve histórico do PIBID no 

âmbito nacional, sobre o PIBID-UFSJ e o PIBIB/Matemática-UFSJ e faremos ainda um 

levantamento das dissertações e teses que abordam essa temática. 

Primeiramente, o que é o PIBID? 

O PIBID é um programa criado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), sob a 

coordenação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

com o intuito de melhor preparar o aluno de licenciatura para a carreira docente.  

Os projetos do PIBID são propostos pelas Instituições de Ensino Superior (IES) e 

desenvolvidos pelos estudantes de licenciatura sob a supervisão de professores da Educação 

Básica (EB) e orientação de professores das IES. Cada IES submete um Projeto Institucional 

composto por vários subprojetos envolvendo diferentes licenciaturas. Mediante a aprovação 

do projeto pela CAPES, o Programa concede bolsas de crédito bancário em cinco categorias: 

Iniciação à docência, para alunos de licenciatura; Supervisão, para professores das escolas da 

rede de EB, que supervisionam os discentes nas atividades realizadas na escola; Coordenação 

de área, para professores das licenciaturas que coordenam os subprojetos, sendo, nesse caso, 

uma bolsa para cada subprojeto; Coordenação de área de gestão de processos educacionais, 

para o professor da licenciatura, que auxilia na gestão do projeto na IES, sendo uma bolsa por 

                                                
4 Ideia defendida por Nóvoa (1995) para se referir à possibilidade de considerar o espaço escolar como integrante 
no processo de formação inicial de professores. 
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projeto institucional; e Coordenação institucional, para o professor da licenciatura, que 

coordena o PIBID na IES, sendo uma bolsa por projeto institucional (CAPES, 2018)5.   

Tendo iniciado efetivamente suas atividades em 2008, a prioridade de acolhimento do 

PIBID eram as áreas de Física, Química, Biologia e Matemática, para o Ensino Médio, devido 

à carência de professores nessas disciplinas, atendendo a cerca de 3.000 bolsistas. No entanto, 

com os primeiros resultados positivos, a partir do ano seguinte, em 2009, o Programa 

expandiu-se e passou a atender a toda a Educação Básica, incluindo a Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), a de indígenas, campo e quilombolas, com a participação de Universidades 

Públicas Estaduais, Municipais e Comunitárias, abrangendo todas as licenciaturas. Em 2012, 

chegou a um total de 49.321 bolsas. Em 2014, o crescente número de bolsistas chegou a 

90.254, envolvendo cerca de 5.000 escolas de EB e com a participação de 313 IES (CAPES, 

2018)6. 

De acordo com a Capes (2018), o Programa foi criado com o objetivo de incentivar a 

formação de professores em nível superior para atuarem na educação básica, a fim de 

valorizar o magistério e elevar a qualidade da formação inicial, promovendo e incentivando a 

aproximação entre as IES e as escolas de EB. Além disso, o PIBID visa a contribuir também 

com a inserção do licenciando no contexto escolar, proporcionando a oportunidade de 

vivenciar as experiências da prática docente, assim como o desenvolvimento de atividades 

voltadas para a superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem. 

Outra característica importante do PIBID é a oportunidade que oferece aos professores da EB 

de atuarem como coadjuvantes no processo de formação inicial dos futuros professores, 

contribuindo para a articulação entre teoria e prática, que é fundamental para a melhoria da 

qualidade da formação docente recebida nos cursos de licenciatura. Segundo a CAPES 

(2013), os objetivos a serem alcançados com o Programa são:  

 
I - incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica; 
II - contribuir para a valorização do magistério; 
III - elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, 
promovendo a integração entre educação superior e educação básica; 
IV - inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação, 
proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências 
metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e 
interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no processo de 
ensino-aprendizagem; 

                                                
5 Dados atualizados em 21/07/2014, retirados do site da Capes em 23/07/2018, referente ao número de bolsas 
aprovadas para os projetos do PIBID em 2014 por nível de participação.  
6 Dados atualizados em 21/07/2014, retirados do site da Capes em 23/07/2018, referente ao número de IES e 
projetos participantes do PIBID em 2014.  
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V - incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores 
como coformadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos processos 
de formação inicial para o magistério; 
VI - contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos 
docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura. 

 

Com essa proposta, o PIBID vem sendo reconhecido como uma política pública de 

grande força no sentido de melhorar a qualidade na formação de professores e na formação 

continuada dos professores das escolas públicas de EB, como também para os professores das 

IES participantes, pois gera oportunidades de estudo, pesquisa e extensão. A ação dos 

envolvidos no projeto tem o potencial de aprimorar o ensino nas escolas públicas e nas 

instituições formadoras. Desde 2009, a CAPES acompanha o Programa buscando avaliar os 

resultados alcançados e induzindo novos patamares de alcance de objetivos, reunindo em sua 

sede os coordenadores institucionais do PIBID para trocar experiências e fortalecer o diálogo 

entre os envolvidos. Enfim, os encontros bienais promovem a institucionalização do 

Programa como política pública prioritária de formação de professores (CAPES, 2018).  

 

2.1 O PIBID na UFSJ 

 

A Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), juntamente com outras cinco 

universidades, constitui o grupo pioneiro do PIBID no País. Em março de 2008, a UFSJ 

submeteu seu primeiro projeto institucional contemplando seis licenciaturas: Biologia, Física, 

Letras, Matemática, Química e Pedagogia. As atividades iniciaram-se em fevereiro de 2009. 

Em 2010, o projeto foi ampliado abarcando as licenciaturas de Educação Física, Geografia, 

História e Teatro. Já em julho de 2011, o Programa passou a contar também com a 

participação da licenciatura em Música. As 13 licenciaturas da UFSJ que participaram do 

PIBID foram: Ciências Biológicas; Educação Física; Filosofia; Física; Geografia; História; 

Letras – Inglês e Português; Matemática; Música; Pedagogia; Química; e Teatro7.  

No período de 2009 a 2013, o investimento do MEC nas licenciaturas da UFSJ foi 

estimado em R$ 4.379.640,00, destinados ao custeio das bolsas, materiais de consumo e 

atividades desenvolvidas nas escolas participantes. Desde 2009, o projeto contou com a 

participação de 19 professores da UFSJ, 35 professores da EB e 268 alunos das licenciaturas. 

Já participaram do Programa sete escolas estaduais e duas municipais (PIBID/UFSJ, 2017).  

                                                
7 Os projetos foram encerrados em fevereiro de 2018  e, até o presente momento, estamos aguardando a 
divulgação oficial dos resultados no novo edital.   
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As diversas licenciaturas que integram o Projeto Institucional da UFSJ se apresentam e 

se inserem nas escolas com diferentes propostas de atuação, dada a natureza distinta de cada 

área de formação, tendo, porém, como objetivo comum, o caráter inovador das atividades 

desenvolvidas no contexto escolar. Cada licenciatura participante do PIBID/UFSJ tem 

autonomia para propor e desenvolver suas atividades nas escolas parceiras, assim como para 

organizarem suas ações com vistas a alcançar os objetivos almejados. Na sequência, será 

apresentado o subprojeto do curso de licenciatura em Matemática. 

 

2.2 O PIBID Matemática 

 

O Programa de Iniciação à Docência teve início no curso de licenciatura em 

Matemática da UFSJ em março de 2008, e as atividades e intervenções nas escolas parceiras 

do Programa começaram em fevereiro de 2009. Com a parceria da Secretaria de Estado da 

Educação de Minas Gerais (SEE/MG), o primeiro subprojeto de licenciatura em Matemática, 

submetido ao primeiro edital do Programa, contou com a participação de duas escolas da rede 

estadual envolvendo 13 alunos bolsistas. Os alunos bolsistas, juntamente com os professores 

supervisores, se inseriram no contexto escolar, a fim de conhecerem o ambiente e 

identificarem as necessidades existentes nos campos social e educacional. As atividades, 

assim como essa inserção, foram planejadas em conjunto nos grupos de estudo realizados pelo 

professor coordenador, professores supervisores e alunos bolsistas.  

O segundo passo, depois de analisados os materiais e recursos pedagógicos das escolas 

participantes, foi a elaboração de projetos de ensino, oficinas e outras atividades, que foram 

desenvolvidos com os alunos da EB. Os materiais elaborados seguiram os eixos temáticos do 

Conteúdo Básico Comum (CBC)8, para que as atividades do PIBID estivessem inseridas no 

planejamento dos professores, com a preocupação de não atrasar ou prejudicar o conteúdo 

programado e de não causar transtornos na rotina escolar. As atividades propostas no âmbito 

do PIBID/Matemática têm caráter inovador e buscam, por meio de atividades lúdicas, 

promover uma melhor interação entre aluno e professor. A equipe do primeiro subprojeto foi 

dividida em três grupos para a construção e elaboração do planejamento das atividades e 

materiais didáticos utilizados nas escolas, para as séries finais dos Ensinos Fundamental e 

                                                
8 Conteúdo Básico Comum é um documento que reúne as matérias do núcleo comum de aprendizado. A base 
nacional apresenta os conteúdos para as áreas de linguagem, matemática, ciências da natureza e ciências 
humanas em cada etapa escolar do estudante com a finalidade de nortear o ensino básico no Brasil.  
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Médio, priorizando os trabalhos com os temas “tratamento da informação”, “medidas e 

grandezas”, “espaço e forma” e “números e operações”.  

O segundo edital do PIBID/Matemática teve seu início em 2011 e se estendeu até 

julho de 2013. Nessa edição, o número de escolas conveniadas e de professores supervisores 

passou de dois para três, e o número de alunos bolsistas, de 13 para 18. Estes continuaram a 

desenvolver suas práticas educativas tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio 

das escolas conveniadas. Porém, nesse edital, houve a integração ao planejamento dessas 

práticas educativas dos descritores dos temas da Matriz de Referência para Avaliação do 

Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública (SIMAVE). As tarefas que os bolsistas 

desenvolveram se referem a observações e análises da prática pedagógica de professores de 

Matemática das escolas parceiras, planejamentos e intervenções nas salas de aula, 

acompanhados dos professores supervisores, preparação e desenvolvimento dos projetos de 

ensino e oficinas, planejamento e implantação de laboratórios de ensino de Matemática, 

elaboração de material didático e participação no desenvolvimento de atividades e projetos de 

ensino de outras áreas participantes desse edital de acordo com a necessidade de cada escola.  

A estrutura do primeiro edital foi mantida nesse segundo, devido à experiência 

produtiva tanto nos trabalhos realizados nas escolas como na organização da equipe do grupo, 

com o acréscimo de mais um tema: “tecnologias da informação e comunicação”. A ideia de 

acrescentar esse novo tema ao subprojeto surgiu das observações dos alunos bolsistas, que 

perceberam a pouca utilização dos recursos computacionais disponíveis na escola. Com isso, 

os outros temas foram articulados aos recursos computacionais que a escola dispôs e a equipe 

desenvolveu atividades utilizando esse recurso didático, e ainda o uso de softwares livres, 

como Geogebra e WinPlot.  

Outra vertente que se abriu com esse novo tema foi a produção de vídeos 

instrucionais, produzidos a partir dos materiais confeccionados pelos alunos bolsistas, e de 

vídeos casos, produzidos a partir das atividades desenvolvidas nas escolas pelos alunos 

bolsistas, que servirão de material para o uso na formação inicial e/ou na formação continuada 

de professores.  

O terceiro edital do subprojeto de Matemática teve início em 2014, dando 

continuidade às ideias desenvolvidas no edital passado, e foi encerrado em fevereiro de 2018. 

Nessa edição do Programa, o número de escolas participantes, professores supervisores e 

alunos bolsistas não teve alterações, assim como a dinâmica do grupo, atendendo aos Ensinos 

Fundamental e Médio. Outra característica que permaneceu do edital passado foi a integração, 
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ao planejamento das práticas educativas, dos descritores dos temas da Matriz de Referência 

para Avaliação do SIMAVE.  

As ações nas escolas, além de constituírem um caráter inovador, buscaram o 

desenvolvimento de habilidades específicas dos alunos, com a intenção de contribuir para o 

aumento de índices de avaliação escolar, além de estimular as práticas transdisciplinares 

valorizando o trabalho coletivo. Os encontros com a equipe envolvida seguiram a mesma 

linha dos editais passados, semanalmente, em que os participantes tinham o espaço para 

discutirem os planejamentos das ações desenvolvidas nas escolas e, também, realizarem 

estudos, a fim de articularem os conhecimentos adquiridos nas disciplinas da graduação com 

as práticas educativas desenvolvidas na escola. A produção dos vídeos instrucionais e vídeos 

casos continuou a fazer parte das tarefas dos bolsistas, e a experiência com o uso do Geogebra 

foi intensificado devido às várias possibilidades que o software ofereceu na construção de 

ideias matemáticas, além de explorar o eixo temático “tecnologias da informação e 

comunicação”.   

Os trabalhos desenvolvidos pelos participantes do subprojeto foram planejados de 

acordo com as demandas e necessidades dos professores das escolas parceiras, sendo que 

todos foram em consonância com o Conteúdo Básico Comum (CBC), buscando sempre o uso 

de materiais alternativos ao livro didático e a implementação de práticas pedagógicas 

inovadoras. As estratégias de trabalho foram elaboradas com a finalidade de incentivar os 

estudantes que optaram pela carreira docente a elevar a qualidade da sua formação inicial 

apoiando a reflexão sobre sua prática. A inserção do PIBID/Matemática nas escolas buscou 

fomentar discussões sobre a ação pedagógica e contribuir para elevar os índices de 

aproveitamento dos alunos nas aulas de Matemática mediante a articulação entre IES e EB do 

sistema público. 

O PIBID-Matemática contou com uma professora coordenadora, do Departamento de 

Matemática e Estatística (DEMAT da UFSJ, três professores supervisores, que eram 

professores da rede estadual de EB, das escolas parceiras situadas em São João del-Rei, e 18 

bolsistas, alunos do curso de Matemática/UFSJ. 

A equipe que compunha o PIBID-Matemática, em conformidade com os objetivos do 

Programa, estava trabalhando visando a melhorias para a formação inicial dos seus alunos. 

 

2.3 Levantamento de algumas dissertações e teses da área de Matemática que abordam a 

temática PIBID 
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Com o intuito de conhecer o que se tem pesquisado sobre o PIBID, esta seção 

apresenta um recorte sobre os trabalhos que abordam essa temática. O levantamento de 

estudos permitiu identificar ações e análises descritas na literatura disponível em âmbito 

nacional e compreender o modo como se vem discutindo e analisando esse Programa.  

Porto (2012) observa que, com os avanços científicos e tecnológicos, setores da 

sociedade têm se modificado, inclusive a escola, a qual tem recebido investimentos para a 

formação de professores com o objetivo de melhorar as formas de ensino. Todavia, ele 

destaca que as práticas pedagógicas ainda estão distantes da realidade social e desses avanços. 

Nessa direção, o autor desenvolveu uma pesquisa com um grupo de licenciandos em 

Matemática do PIBID da Universidade Federal do Rio Grande (UFRG), com o objetivo de 

compreender como eles percebem a atividade docente. Por meio de questionários, Porto 

(2102) identificou as estratégias de ensino mais utilizadas por esse grupo e, por meio de 

entrevistas, ele teve melhor compreensão sobre as atividades desenvolvidas no contexto do 

PIBID. A partir da análise dos dados, ficaram evidentes duas categorias: o aprender, que 

aborda as concepções dos licenciandos em relação à aprendizagem discente; e à ação docente, 

que trata do entendimento deles acerca das questões referentes ao planejamento e à execução 

das práticas pedagógicas desenvolvidas pelo grupo. A pesquisa possibilitou problematizar a 

percepção dos sujeitos participantes em relação à sua prática docente ressaltando a 

importância do planejamento coletivo para as ações desenvolvidas nas escolas. O autor chama 

a atenção para a importância das discussões sobre a profissão, principalmente a partir da 

própria experiência dos acadêmicos.  

Pranke (2012) investigou se as oficinas desenvolvidas no PIBID pelos alunos do curso 

de licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Pelotas promoveram a 

autorregulação da aprendizagem e a formação docente dos bolsistas estimulando e 

qualificando os seus processos de aprender e ensinar. A autora, a partir dos dados analisados, 

revela que os participantes da pesquisa desenvolveram ações colaborativas, organizaram 

estratégias de aprendizagem e adquiriram competências autorregulatórias para a realização do 

planejamento, da execução e da avaliação das oficinas de Matemática. A partir de sua análise, 

ela concluiu que os bolsistas perceberam o PIBID como um espaço, que gera o processo de 

reflexão sobre a prática docente, qualificando a formação inicial e possibilitando-lhes assumir 

a responsabilidade de aprender para ensinar. 

Oliveira (2014) analisa os sentidos atribuídos por docentes egressos das licenciaturas 

da UFSJ e as experiências vivenciadas como bolsistas da primeira edição do PIBID. Segundo 

o autor, dentre os resultados, o PIBID aparece como um programa motivador na escolha da 
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profissão docente; viabilizador da formação didática ou orientador da prática docente; 

importante para o exercício da prática docente e a inovação metodológica; como recurso 

didático no trabalho das especificidades das turmas e dos alunos; e para a interação entre 

escola/universidade. 

Mais recentemente, temos a dissertação de mestrado de Izá (2015), com o objetivo de 

conhecer a dinâmica de trabalho do subprojeto do PIBID/Matemática da UFLA, identificar 

como se dá a aprendizagem da docência e analisar as reflexões produzidas pelos licenciandos 

sobre a experiência de constituir-se profissionalmente no contexto do PIBID. A autora 

verificou que o movimento de vir a ser professor se dá no cotidiano das relações estabelecidas 

entre o professor da EB e os licenciandos, entre os pares e entre todos os envolvidos, assim 

como a aprendizagem da docência nesse contexto se dá na relação teoria e prática mediada 

por espaços de reflexão coletiva. Em sua pesquisa, os licenciandos observados valorizaram a 

prática docente e o conhecimento que dela emana. Também, consideraram que as dinâmicas 

os aproximaram da sala de aula, permitindo-lhes vivenciarem de perto o contexto escolar e 

suas complexidades ao buscar uma postura reflexiva e investigativa.  

Soczer (2011), com o objetivo de trazer reflexões sobre a formação de professores no 

estado do Paraná, faz apontamentos em relação às limitações e possibilidades do PIBID, 

considerando o papel das IES, o contexto da escola e a realidade dos estudantes e supervisores 

envolvidos. Há necessidade de estudos que avaliem o impacto do Programa nos processos de 

formação de professores a partir de reflexões críticas visando à melhoria das dinâmicas 

educacionais em seu contexto. O autor ainda diz que é preciso superar a visão vaidosa do 

PIBID como se houvesse um “antes” e um “depois” da Escola ou da IES a partir do 

desenvolvimento do Programa.  

A literatura consultada nos ajuda a compreender melhor o PIBID e as experiências dos 

alunos que tiveram a oportunidade de vivenciar as ações proporcionadas no contexto do 

Programa durante a formação inicial. Como podemos perceber, os trabalhos citados 

evidenciam convergências em relação às contribuições do Programa na formação inicial dos 

futuros professores.  

Sob esse aspecto, e pensando na importância deste estudo, a intenção da pesquisa aqui 

relatada, como dito anteriormente, é conhecer os desafios do início da carreira docente na 

percepção dos egressos da licenciatura em Matemática, que participaram do PIBID. Para isso, 

buscamos identificar as abordagens teórico-metodológicas adotadas em cada trabalho e as 

aproximações entre eles, para ampliar nossa concepção e nos dar suporte no contexto do 
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Programa. Dessa maneira, prosseguimos a investigação, considerando o que já foi produzido e 

atentando para a necessidade de um olhar cuidadoso dos dados que emergirem.  
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CAPÍTULO III – PERCURSOS METODOLÓGICOS E APRESENTAÇÃO DOS 

PARTICIPANTES 

 
Este capítulo tem por objetivo descrever como a pesquisa foi realizada, sua natureza, 

os procedimentos adotados para a coleta de informações sobre o início profissional de 

professores de Matemática da rede pública de ensino e o desenvolvimento do grupo focal. 

Também, será descrito o método escolhido para a análise e interpretação dos dados, a fim de 

detalhar as etapas e a forma como eles foram analisados. 

 

3.1 A natureza da pesquisa  

 
Pensamos em pesquisa, no sentido mais amplo, como um conjunto de atividades orientadas para a busca de um 

determinado conhecimento. Nessa perspectiva, em acordo com a definição de Fiorentini e Lorenzato (2012, p. 

60), a pesquisa é: “[...] um processo de estudo que consiste na busca disciplinada/metódica de 

saberes ou compreensões acerca de um fenômeno, problema ou questão da realidade, ou 

presente na literatura, o qual inquieta/instiga o pesquisador perante o que se sabe ou diz a 

respeito. 

Com o objetivo de estudar o início da carreira do professor de Matemática, partimos 

de um foco de interesse, que se definiu em uma questão de pesquisa à medida que este estudo 

foi se desenvolvendo. A questão norteadora que nos guiou neste processo de investigação foi: 

“Quais os desafios do início da carreira docente dos egressos da licenciatura em Matemática 

que participaram do PIBID?” 

Para compreender esse processo de iniciação à docência, optamos, 

metodologicamente, por uma abordagem qualitativa. Conforme Bogdan e Biklen (1994, p. 

209), as “questões desenvolvidas para orientar um estudo qualitativo devem ser de natureza 

mais aberta e devem revelar maior preocupação pelo processo e significado, e não pelas suas 

causas e efeitos”. E, ainda, os autores ressaltam:  

 
[...] Em [uma] investigação qualitativa, uma das estratégias utilizadas baseia-se no 
pressuposto de que muito pouco se sabe acerca das pessoas e ambientes que irão 
constituir o objeto de estudo. Os investigadores esforçam-se, intelectualmente, por 
eliminar os seus pré-conceitos. Seria ambicioso, da sua parte, preestabelecer, 
rigorosamente, o método para executar o trabalho. Os planos evoluem à medida que 
se familiarizam com o ambiente (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 83). 
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Na pesquisa qualitativa, os pesquisadores não estão interessados pela quantificação 

dos dados, mas, sim, pelo aprofundamento da compreensão do universo estudado. Gerhard et 

al. (2009, p. 32) salientam:  

 
Os pesquisadores que utilizam os métodos qualitativos buscam explicar o porquê 
das coisas, exprimindo o que convém ser feito, mas não quantificam os valores e as 
trocas simbólicas nem se submetem à prova de fatos, pois os dados analisados são 
não métricos (suscitados e de interação) e se valem de diferentes abordagens.  

 

O nosso maior interesse envolve a obtenção dos dados sobre os sujeitos pesquisados, 

procurando conhecer os fenômenos segundo a perspectiva deles; ou seja, dos participantes da 

pesquisa em estudo.  

Fiorentini e Lorenzato (2012) corroboram que, a partir da definição da questão de 

pesquisa, podemos melhor nos orientar para a escolha do tipo de coleta de dados e para a 

respectiva análise. Sendo assim, para maior profundidade no processo deste estudo, optamos 

pelas técnicas do questionário, como ferramenta para caracterizar e traçar o perfil dos 

participantes, e do grupo focal, como principal instrumento de coleta de informações. O 

diálogo e a interação entre os envolvidos foram essenciais para a discussão, análise e reflexão 

sobre a investigação. 

 

3.2 Os caminhos percorridos para a constituição dos dados  

 

Inicialmente, pensando nos possíveis participantes para este estudo, foi necessário 

fazer a seleção do público-alvo. Então, realizamos um levantamento dos egressos da 

licenciatura em Matemática da UFSJ. Para essa tarefa, contamos com a colaboração da 

Coordenadoria do curso, que nos forneceu uma listagem contendo nome completo e os anos 

de ingresso de 169 licenciados. A partir dessa lista, investigamos aqueles que foram 

participantes do PIBID/Matemática-UFSJ e que estavam exercendo a profissão em escolas de 

EB da rede pública de ensino. Além disso, para facilitar a participação dos professores, tendo 

em vista a coleta de dados, priorizamos os que residiam em São João del-Rei ou nas cidades 

vizinhas. Por fim, selecionamos e convidamos, via e-mail, 15 professores que se adequavam 

às especificidades desta pesquisa. No convite, explicamos a finalidade desta investigação e a 

relevância da contribuição de cada um. Dos convidados, sete professores aceitaram participar.  

A primeira técnica que utilizamos para a constituição de dados, como dito 

anteriormente, foi o questionário.  
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O questionário é um instrumento de investigação constituído por uma série de 

perguntas, visando a coletar informações que propiciam determinado conhecimento ao 

pesquisador. Existem três tipos de questionário: o questionário do tipo aberto, que propõe 

questões de maior profundidade, no qual o sujeito pesquisado tem maior liberdade de 

resposta; o questionário do tipo fechado, composto por questões, em que sua respectiva 

resposta é predeterminada por uma lista contendo opções a serem marcadas pelo informante; e 

o questionário do tipo misto, que apresenta questões dos tipos abertas e fechadas.  

O questionário escolhido por nós foi do tipo misto, elaborado com perguntas abertas e 

fechadas, divididas em três partes. Assim, nas perguntas de formato fechado, foi adotado o 

tipo de resposta de múltipla escolha, com apenas uma opção válida. As duas primeiras partes 

trataram de questões informativas acerca dos dados pessoais e da formação e experiência 

profissional de cada participante, com a finalidade de caracterizar e traçar o perfil do grupo. Já 

na terceira parte, focamos nas necessidades de apoio profissional, buscando conhecer os tipos 

de dificuldades que são enfrentados no início da carreira docente.  

Depois de redigido, o questionário passou por um teste, a fim de verificar se a clareza 

da linguagem e o número de questões formuladas estavam adequados. Para isso, pedimos a 

uma colega do mestrado em Educação, professora em início de carreira e participante do 

grupo de pesquisa sobre formação de professores, para responder ao questionário piloto. 

Depois de testado e sem sugestões para ajustes, nós o enviamos, via e-mail, a cada um dos 

sete participantes deste estudo. Ao fim do prazo para a entrega do questionário (dez dias), dois 

não foram respondidos, reduzindo o nosso número de participantes para cinco professores.  

Partindo do nosso interesse em melhor compreender o processo de iniciação 

profissional do professor de Matemática, elegemos a técnica do grupo focal como a principal 

e a mais adequada ao objetivo proposto nesta pesquisa. Essa técnica, que foi a segunda 

utilizada para a coleta de dados, é caracterizada pelo trabalho com grupos compostos por 

pessoas selecionadas criteriosamente a partir do problema em estudo. Ou seja, os participantes 

possuem similaridades, que os qualificam para a discussão da questão proposta. Gatti (2012, 

p. 7) aponta autores que definem o grupo focal: 

 
[...] um grupo focal ‘é um conjunto de pessoas selecionadas e reunidas por 
pesquisadores para discutir e comentar um tema, que é objeto de pesquisa, a partir 
de sua experiência pessoal’. O grupo é ‘focalizado’, no sentido de que envolve 
algum tipo de atividade coletiva – como assistir a um filme e conversar sobre ele, 
examinar um texto sobre algum assunto ou debater um conjunto particular de 
questões. 
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Essa técnica baseia-se na interação entre os participantes de um grupo ao serem 

convidados a debater sobre um tema, que é o objeto de pesquisa, a partir da sua experiência 

pessoal. O tema é fornecido pelo pesquisador, que tem o papel de moderador da discussão e 

deve seguir um roteiro preestabelecido para direcionar o debate. O trabalho com o grupo 

focal, segundo Gatti (2012, p. 9), tem por objetivo: 

 
[...] captar, a partir das trocas realizadas no grupo, conceitos, sentimentos, atitudes, 
crenças, experiências e reações, de um modo que não seria possível com outros 
métodos, como, por exemplo, a observação, a entrevista ou questionários. O grupo 
focal permite fazer emergir uma multiplicidade de pontos de vista e processos 
emocionais, pelo próprio contexto de interação criado, permitindo a captação de 
significados que, com outros meios, poderiam ser difíceis de manifestar. 

 

Ainda conforme Gatti (2012, p. 11), o trabalho com grupos focais permite 

“compreender os processos de construção da realidade por determinados grupos sociais, 

compreender práticas cotidianas, ações e reações a fatos e eventos, comportamentos e 

atitudes”, auxiliando-nos, dessa forma, na compreensão da temática estudada.  

O grupo focal não deve ser entendido como uma entrevista coletiva entre pesquisador 

e participantes de um grupo baseada em perguntas e respostas. O interesse do pesquisador vai 

além das respostas dos participantes. Seu objetivo é observar e analisar como as pessoas no 

grupo pensam e por que pensam de tal maneira. Isto é, a todo momento sua atenção está 

voltada aos tipos de comportamentos e expressões diagnosticados no calor da conversa em 

grupo. 

Flick (2009, p. 189) aponta que o grupo focal, além de gerar discussões, que “revelam 

tanto os significados supostos pelas pessoas no tópico de discussão como a maneira pela qual 

elas negociam esses significados”, também, geram “diversidade e diferença tanto dentro dos 

grupos como entre os grupos”.  

No desenvolvimento metodológico do grupo focal, seguimos as recomendações de 

Gatti (2012) e Flick (2009) em relação à função atribuída ao moderador, nesse caso, a própria 

pesquisadora. O papel do moderador, além de propor algumas questões a serem debatidas, é 

promover a interação entre os participantes, garantindo-lhes um ambiente liberal, onde se 

sintam à vontade para expressarem suas ideias e suas experiências, e, ao mesmo tempo, 

atentando para que eles não se afastem do tema. Gatti (2012) também nos orienta a acomodar 

os participantes de forma que possam se ver face a face, promovendo que suas interlocuções 

sejam diretas. 
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Em concordância com os autores citados anteriormente, e partindo do nosso interesse 

neste estudo, realizamos em uma sessão o grupo focal com os cinco professores, os mesmos 

que responderam ao questionário. A sessão do grupo focal aconteceu no laboratório de 

Matemática da UFSJ, no dia 27 de maio de 2017, com duração de 1h30min.  

Para direcionar o debate, elaboramos um roteiro (em anexo), dividido em quatro fases. 

Porém, não o aplicamos rigidamente, priorizando a liberdade e o fluxo natural das 

informações desejadas na hora do diálogo. Iniciamos nossa sessão com os cumprimentos e 

boas-vindas. Em seguida, a mediadora explicou aos participantes a dinâmica do grupo focal 

esclarecendo o papel de cada envolvido, assim como o motivo de estarem sendo gravados e 

filmados.  

Com o objetivo de criar um clima de confiança e estimular conversas entre os 

participantes, na segunda fase, pedimos que cada um se apresentasse. Iniciamos com a 

apresentação da mediadora, pesquisadora deste estudo; em seguida da relatora, aluna do 

Programa de Pós-graduação em Educação da UFSJ; e, por fim, dos participantes envolvidos 

na pesquisa, professores de Matemática em início de carreira. Além disso, pedimos que cada 

um falasse um pouco sobre seu trabalho.  

 A terceira fase correspondeu ao desenvolvimento do tema da pesquisa, quando foram 

feitas as perguntas disparadoras, que geraram o debate. O objetivo dessa fase foi promover 

uma conversa interativa entre os participantes, a fim de conhecer as diversidades e diferenças 

do grupo, e também observar os sentimentos e sensações, os conflitos em relação à prática 

docente inicial e as contribuições ou não do PIBID para a formação profissional.  

Ampliamos a discussão sobre as percepções e crenças do PIBID em termos das 

interações sociais estabelecidas com a comunidade escolar a partir do momento em que os 

professores se inserem no ambiente de trabalho, suas dificuldades e especificidades da 

docência em Matemática e, ainda, como eles superam as dificuldades vivenciadas nessa fase 

da carreira. 

Um ponto que contribuiu para o bom andamento da pesquisa foi o fato de eu me 

encontrar em condições muito parecidas à dos professores participantes do grupo focal, uma 

vez que também sou professora de Matemática em início de carreira. Isso favoreceu a 

compreensão do diálogo dos professores durante a realização das conversas e também a 

interpretação dos sentimentos descritos por eles. Entretanto, como dito anteriormente, compus 

a mesa do grupo focal com o papel de moderadora. Logo, não participei da discussão dos 

professores.  
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Por fim, em nossa quarta fase da sessão, perguntei aos participantes se gostariam de 

fazer alguma outra pergunta ou colocação, seguindo para o encerramento da discussão e 

agradecimento pela presença de todos e das suas contribuições para a realização desta 

pesquisa. 

Os registros do grupo focal foram feitos mediante anotações, gravações de áudio e 

filmagens. A relatora fez anotações cursivas do que se falou e passou no grupo, não 

interferindo no debate. As gravações de áudio e vídeo garantiram uma transcrição fiel da fala.  

 

3.3 Os participantes da pesquisa 

 

Levando em consideração que os sujeitos da pesquisa são pessoas únicas e possuem 

distintas trajetórias pessoais, profissionais e experienciais, acreditamos ser pertinente 

conhecê-los, para, possivelmente, traçar um perfil do grupo dado o enfoque qualitativo da 

pesquisa. Para tal finalidade, por meio dos dados coletados nos questionários, organizamos as 

informações acerca dos cinco participantes.  

Os participantes desta pesquisa são professores de Matemática em início de carreira, 

atuantes nas escolas básicas da rede pública de ensino, da cidade de São João del-Rei e 

arredores. Esse grupo de professores tem algumas características em comum, como, por 

exemplo, a formação inicial e a participação no PIBID.  

Salientamos que os nomes utilizados para identificar os pesquisados foram escolhidos 

por eles próprios, sendo alguns verdadeiros e outros pseudônimos, de acordo com o critério de 

cada um. A liberdade de escolha dos nomes pelos professores teve o intuito de deixá-los mais 

à vontade, permitindo se sentirem mais seguros para fornecerem respostas mais confiáveis. 

 

Quadro 2 - Dados pessoais 
Nome a ser utilizado na pesquisa Idade Cidade onde reside 

Eliene 27 São Brás do Suaçuí 

Janete 36 São João del-Rei 

Maximiliano 25 Barroso 

Rita de Cassia 29 Entre Rios de Minas 

Professora A 27 São João del-Rei 

Fonte: dados do questionário da pesquisa. 

 

A partir das respostas levantadas no questionário, verificamos existir quatro 

professores do sexo feminino e um do sexo masculino, com média de idade de 29 anos. Como 
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apenas dois dos participantes residiam na cidade onde a pesquisa foi desenvolvida, para a 

realização do grupo focal foi necessário que os outros três professores se deslocassem de suas 

cidades de residência até a cidade de São João del Rei, para comporem a mesa de debate do 

grupo focal.   

 

Quadro 3 - Aspectos Socioeconômicos 
Você mora: Seu grupo familiar é 

composto por quantas 
pessoas? 

Sua renda familiar total 
é de: 

Você mora numa casa: 

Com os pais 3 Duas 2 Até 1 salário 
mínimo 

- Própria 3 

Com o cônjuge 
e/ou filhos 

1 Três 2 Até 2 salários 
mínimos 

- Alugada 2 

Sozinho 1 Quatro - Até 3 salários 
mínimos 

3 Outra 
Especifique 

- 

Outro 
Especifique 

- Cinco ou 
mais 

- Superior a 4 
salários 
mínimos 

2   

Fonte: dados do questionário da pesquisa. 

 

Em relação aos aspectos socioeconômicos, a leitura do Quadro 3 nos mostra que três 

professores moram com os pais, um mora com o cônjuge e/ou filhos e o outro mora sozinho. 

O grupo familiar dos participantes é composto de duas a três pessoas (um dos participantes 

não respondeu a essa questão, possivelmente por não conter uma opção cabível), sendo que 

60% dos professores moram em casa própria com renda familiar mensal superior a quatro 

salários mínimos e os outros 40% residem em casa alugada com renda familiar mensal de até 

três salários mínimos.  

Outra característica comum é em relação à formação dos professores que responderam 

ao questionário. A educação pública tem predominância na vida estudantil desses indivíduos, 

pois todos eles concluíram a Educação Básica (Ensinos Fundamental e Médio) em escolas da 

rede pública de ensino e o ensino superior (licenciatura em Matemática) pela Universidade 

Federal de São João del-Rei. O Gráfico 1 ilustra o tempo que cada participante levou até o 

término da graduação, revelando a média de cinco anos de permanência no curso. 
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Gráfico 1 - Formação superior 

 
Fonte: construção própria através dos dados do questionário da pesquisa 

 

 

Quadro 4 - Experiência Profissional 
Participantes Tempo no Ensino 

Fundamental 
Tempo no Ensino 

Médio 
Ano em que 

Iniciou Parou 
Eliene 5 2 2010 - 

Janete 4 4 2011 - 

Maximiliano 4 4 2013 - 

Rita de Cassia 4 2 2013 - 

Professora A 4 3 2013 - 

Fonte: dados do questionário da pesquisa. 

 

Comparando as informações do Gráfico 1 com as do Quadro 4, em relação ao ano de 

conclusão da licenciatura e o ano de início da docência, percebemos que os professores 

começaram a lecionar antes do término da graduação.  

Um dos professores relatou ter cinco anos de profissão docente no Ensino 

Fundamental, enquanto os outros quatro professores apresentaram ter quatro anos. Já no 

Ensino Médio, o tempo de experiência docente varia de dois a quatro anos. Podemos observar 

que esses professores estão dentro dos seus cinco primeiros anos da carreira. Esse fato 

2009

2007

2010 2010

2008

2015

2013

2015
2014

2013

Eliene Janete Maximiliano Rita de Cassia Professora A

Graduação - Licenciatura em Matemática/UFSJ

Ano de início Ano de conclusão
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corrobora o que já foi dito, no capítulo 1, considerando o período de início da carreira 

docente. Vale ressaltar que o tempo considerado pelos professores se iniciou com a primeira 

experiência docente de cada um. Porém, consideramos o início da carreira docente a partir da 

conclusão da licenciatura do profissional em questão.  

A terceira parte do questionário continha uma tabela com 18 itens para os professores 

optarem pelo grau crescente de intensidade quanto à necessidade de apoio que cada um sentia 

em relação às diversas necessidades presenciadas/vivenciadas por eles no contexto escolar. Os 

participantes responderam a essas questões com base nas seguintes opções: Pouca ou 

nenhuma necessidade de apoio; Alguma necessidade de apoio; Razoável necessidade de 

apoio; Muita necessidade de apoio; e Extrema necessidade de apoio. 

Dois professores usaram a opção de maior intensidade para expressarem a “extrema 

necessidade de apoio”, que sentiram no início da carreira, nos itens: “estabelecer comunicação 

com a Direção”, “o que se espera de mim como professor”, “preencher os formulários 

administrativos” e “recuperação paralela”. Esses itens nos mostra as áreas em que os 

professores iniciantes de Matemática demostraram suas maiores dificuldades diante das 

situações escolares.  

A opção “muita necessidade de apoio” foi utilizada cinco vezes por dois professores. 

Os itens que eles relataram depender de auxílio nesse grau de intensidade foram: “estabelecer 

comunicação com a coordenação pedagógica”, “estabelecer comunicação com outros 

professores de Matemática”, “relação com pais de alunos” e “lidar com o estresse”.  

A seguir, apresentamos o Quadro 5, que expõe as respostas dos professores referentes 

à necessidade de apoio que eles sentiram no início de suas carreiras. Na coluna da esquerda, 

exibimos os itens analisados pelos participantes, seguindo para as suas respectivas escolhas. 

As letras maiúsculas abaixo das opções indicam as iniciais dos nomes adotados pelos 

professores.  

  

  

Quadro 5 - Necessidade de apoio 

Itens Pouca ou 
nenhuma 

necessidade 
de apoio 

Alguma 
necessidade 

de apoio 

Razoável 
necessidade 

de apoio 

Muita 
necessidade 

de apoio 

Extrema 
necessidade 

de apoio 

1. Estabelecer 
comunicação com a 
direção 

R-P E M  J 
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2.Estabelecer 
comunicação com a 
coordenação pedagógica 

R-P  E-M J  

3. Estabelecer 
comunicação com 
outros professores de 
Matemática 

R-P-M E  J  

4. Estabelecer 
comunicação com um 
grupo de apoio a 
professores 

R-P E-M J   

5. Organizar e gerir 
minhas aulas 

J-P-M R-E    

6. Manter alunos 
disciplinados 

E-P R-M J   

7. Obter recursos e 
materiais de ensino 

E J-R-M P   

8. Diagnosticar as 
necessidades dos meus 
alunos 

P-M R J-E   

9. Avaliar o progresso 
dos alunos 

J-M R-P E   

10. Motivar os alunos  R-P-M J-E   

11. Lidar com as 
diferenças individuais 
entre os alunos 

R-E P J-M   

12. Compreender o 
currículo 

P J-R E-M   

13. Lidar com o stress E P R J-M  

14. Descobrir o que se 
espera de mim como 
professor 

E P-M R  J 

15. Preencher diários 
das aulas 

 J-R-E-P  M  

16. Preencher 
formulários 
administrativos 

J-P R-E   M 

17. Relação com os pais 
de alunos 

E-P  R-M J  

18. Recuperação 
paralela 

E-P R-M   J 

Fonte: dados do questionário da pesquisa 

 

3.4 O método para a análise dos dados  

 

Depois de realizado o grupo focal, fizemos as devidas transcrições do material colhido 

e partimos para a análise dos dados. Segundo Gerhardt et al. (2009), a análise, no geral, tem 

como objetivo organizar as informações coletadas no intuito de facilitar o desenvolvimento de 

possíveis respostas para o problema proposto. Com isso, decidimos nos apoiar na técnica da 
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análise de conteúdo para organizar, compreender e interpretar os dados, pois essa é 

considerada uma importante técnica no campo das pesquisas qualitativas.     

A Análise de Conteúdo (AC), segundo Bardin (2011), se constitui pelo uso de várias 

técnicas, em que o analista busca descrever o conteúdo originado através da comunicação, 

seja ele por meio de falas ou textos. A autora, apoiada em Berelson, confirma que a AC é 

“uma técnica de investigação que tem por finalidade a descrição objetiva, sistemática e 

quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação” (BARDIN, 2011, p. 24).  

Bardin (2011) assegura que o rigor e a descoberta devem ser pré-requisitos ao utilizar 

a AC, que, além de ser um método empírico, possui duas funções que podem se 

complementar ou se dissociar. A “função heurística” tem a característica exploratória que 

favorece a descoberta, na qual o analista trabalha “para ver o que dá”. E a “função de 

administração da prova” faz com que as hipóteses geradas pelos dados sirvam de diretrizes 

para verificar seu sentido. É a análise de conteúdo “para servir de prova”.  

Assim, a AC serve-se do uso de técnicas de análise das comunicações para obter 

indicadores, que possibilitam a descrição do conteúdo das mensagens, com a finalidade de 

fazer inferências relativas às mesmas mensagens. E ainda, Bardin (2011, p. 42) comenta sobre 

algumas regras de “categorias de fragmentação da comunicação”: homogêneas (clara 

separação entre os temas a serem trabalhados), exaustivas (esgotamento da totalidade do 

texto), exclusivas (um mesmo elemento só pode estar em uma mesma categoria), objetivas 

(qualquer codificador deve chegar ao mesmo resultado) e adequadas ou pertinentes 

(adaptação aos objetivos de estudo). A técnica consiste em separar por grupos os diferentes 

elementos que se assemelham segundo alguns critérios, gerando um sentido na organização 

dos dados coletados. Bardin (2011, p. 44) resume da seguinte maneira: 

 
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos 
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. [...] a intenção da 
análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção (ou, eventualmente, de recepção), inferência esta que recorre a indicadores 
(quantitativos ou não).  

 

Também, de acordo com Bardin (2011), do ponto de vista operacional, a AC ocorre 

em três fases organizacionais. Na pré-análise, o analista compõe um corpus mediante a 

escolha dos documentos a serem submetidos à análise, a formulação das hipóteses e objetivos 

por meio da leitura “flutuante”, que requer um contato direto e intenso com o material de 

campo, e a elaboração dos indicadores que fundamentam a interpretação final. Bardin (2011, 

p. 125-126) explica: 
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É a fase de organização propriamente dita. Corresponde a um período de intuições, 
mas tem por objetivo tornar operacionais e sistematizar as ideias iniciais, de maneira 
a conduzir a um esquema preciso do desenvolvimento das operações sucessivas, 
num plano de análise. 
O corpus é o conjunto de documentos tidos em conta para serem submetidos aos 
procedimentos analíticos.  

 

Observando as técnicas apresentadas pela autora, a constituição do corpus implica 

algumas escolhas e regras referentes ao modo como os documentos devem ser escolhidos:  

- Regra da exaustividade: “uma vez definido o campo do corpus [...] é preciso ter-se 

em conta todos os elementos desse corpus” (BARDIN, 2011, p. 126).  

Os questionários respondidos e a transcrição do grupo focal, juntamente com as 

anotações feitas pela relatora, compuseram os elementos que constituíram o corpus em 

questão.  

- Regra da representatividade: “[...] a análise pode efetuar-se numa amostra desde que 

o material a isso se preste. A amostragem diz-se rigorosa se a amostra for uma parte 

representativa do universo inicial” (BARDIN, 2011, p. 127). 

Essa regra não foi aplicada nesta pesquisa, uma vez que foi possível analisar todos os 

participantes envolvidos, que totalizaram cinco professores em início de carreira egressos da 

licenciatura em Matemática da UFSJ.  

- Regra da homogeneidade: “os documentos retidos devem ser homogêneos, quer 

dizer, devem obedecer a critérios precisos de escolha e não apresentar demasiada 

singularidade fora destes critérios de escolha” (BARDIN, 2011, p. 128). 

Acreditamos atender a essa regra, pois o mesmo questionário foi enviado igualmente, 

via e-mail, a cada um dos participantes, e o grupo focal foi realizado com a presença de todos 

os envolvidos, em um mesmo lugar, ao mesmo tempo e orientado pelo mesmo roteiro.  

- Regra da pertinência: “[...] os documentos retidos devem ser adequados, enquanto 

fonte de informação, de modo a corresponderem ao objetivo que suscita a análise” (BARDIN, 

2011, p. 128). 

Os documentos coletados estão de acordo com essa regra, pois são referentes à questão 

central deste estudo, a qual norteia esta pesquisa.  

- A exploração do material: durante esta fase, “longa e fastidiosa”, o investigador 

busca encontrar categorias por meio da codificação do material. Primeiro, faz-se um recorte 

do texto; em seguida, agregam-se os dados codificados; e, por último, são organizadas as 

categorias em função do conteúdo da fala. 
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A codificação é “uma representação do conteúdo ou da sua expressão; suscetível de 

esclarecer o analista acerca das características do texto, que podem servir de índices” 

(BARDIN, 2011, p. 133). A partir do momento em que a AC codifica o seu material, a 

categorização começa a ganhar espaço, pois ela é “uma operação de classificação de 

elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação e reagrupamento segundo o gênero, 

com critérios previamente definidos” (BARDIN, 2011, p. 148). O pesquisador deve se atentar 

para que todos os dados tenham a sua categoria e não se encaixem em mais de uma.  

- O tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação: nesta fase, trabalham-se 

os dados brutos de forma que eles esbocem significados e sejam válidos. As informações 

obtidas pela análise são condensadas e interpretadas, podendo ser submetidos a provas 

estatísticas.  

Portanto, seguindo o método da análise de conteúdo, buscamos os sentidos e os 

significados atribuídos através do debate dos participantes do grupo focal, para fazer o 

tratamento dos resultados e a interpretação por meio da construção das categorias temáticas.   
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CAPÍTULO IV – A ANÁLISE DOS DADOS DA PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES 

DE MATEMÁTICA SOBRE OS DESAFIOS DO INÍCIO DA CARREIRA DOCENTE 

 
“Os fragmentos selecionados juntam-se como as pedras de 
um quebra-cabeça, produzindo uma imagem de conjunto, 
que segue a lógica dos recortes estabelecidos pela leitura 
do pesquisador, dirigida pela explicação que pode ser 
retirada dos dados” (FONTANA, 2000, p. 51). 

 

Neste capítulo, descrevemos analiticamente as percepções manifestadas sobre os 

desafios da carreira profissional docente pelo grupo de professores que investigamos 

formados na licenciatura em Matemática da UFSJ, os quais participaram do PIBID na 

graduação.  

Inicialmente, com a transcrição literal do material colhido por meio das gravações de 

áudio e vídeo no grupo focal, começamos a exploração desse material. Para isso, foram feitas 

inúmeras e atentas leituras, a fim de me familiarizar com o discurso dos professores. Nessa 

fase, o contato com o material foi intenso e a busca por possíveis respostas à questão geradora 

desta pesquisa esteve sempre presente. Com esse olhar, o texto foi se configurando em 

recortes, que geraram, ao todo, 123 unidades de significado, as quais, posteriormente, foram 

transcritas para uma linguagem própria da pesquisadora.  

A primeira colocação feita aos professores participantes do grupo focal exprime a 

ideia de o início do exercício docente ser um período repleto de tensões e aprendizagens 

intensivas, marcadas por estratégias de sobrevivência. Ao debaterem essa afirmação, os 

professores concordaram e complementaram relatando suas experiências individuais.  

Nessa fase, foram experimentados níveis de insegurança que nascem muitas vezes na 

sequência de dúvidas, cobranças e expectativas quanto à competência profissional. Esse 

conjunto de situações inerentes à docência pode ser confuso e gerar grandes tensões para 

aqueles que estavam iniciando na profissão. Por isso, a escola exerce um papel fundamental 

na redução ou agravamento desse estado emocional vivenciado pelos novatos, que deixaram 

evidente em suas falas a importância do apoio dos profissionais mais experientes.  

Ampliamos nossa discussão sobre as percepções do início da docência a partir do 

momento em que os professores se inseriram no ambiente de trabalho, de como enxergaram o 

início da carreira e pelas dificuldades enfrentadas nessa fase. Dentre as diversas situações do 

contexto escolar, o professor precisa aprender rapidamente a sua nova função, pois ele acabou 

de passar pela transição de discente a docente, tendo uma série de novas responsabilidades. E 

esse profissional em início de carreira, muitas vezes, não sabe o que fazer frente à turma, não 
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sabe preencher os diários de classe, sente dificuldades no planejamento das aulas e na 

elaboração e correção das provas, e apresenta insegurança em relação aos conteúdos e ao 

processo de ensino e aprendizagem dos alunos.  

O desinteresse, a falta de atenção e a indisciplina dos alunos foram outras condições 

que causaram aborrecimentos e insatisfação nos professores, levando-os a desenvolverem 

sentimentos de frustração, que desencadeiam algo ainda mais grave: a dúvida quanto à 

escolha profissional e o abandono da carreira.  

O professor iniciante ainda precisa saber como funcionam as regras e a organização da 

escola, cumprir metas e prazos estipulados pela coordenação e responder à Supervisão e à 

Direção da mesma forma e com a mesma eficiência do professor mais experiente. Como se 

não bastassem todas essas adversidades e situações corriqueiras, é comum o iniciante 

encontrar escolas de difícil acesso, com poucas aulas e por períodos curtos de tempo, em um 

ambiente hostil, onde seus pares não o reconhecem. A própria escola tende a desacreditar da 

capacidade profissional desse professor, que é visto como mero ajudante, pronto a atender às 

diversas necessidades que surgem no contexto escolar.  

A seguir, apresentamos o Quadro 6, com as 123 unidades de significado extraídas da 

transcrição do grupo focal.  

 

Quadro 6 – Unidades de significado extraídas do Grupo Focal 
UNIDADES DE SIGNIFICADO 

 

TRANSCRIÇÃO PARA A 

LINGUAGEM DA PESQUISADORA 

1- olha eu quando comecei foi tudo muito difícil 

porque, primeiro que já tive contato com turmas 

aqui no PIBID, mas eu na frente da turma, foi 

quando eu comecei, e assim, é difícil porque você 

fica meio sem saber o que fazer. 

Tive contato com as turmas das escolas parceiras 

do PIBID e, ainda assim, quando eu comecei a 

lecionar foi muito difícil, pois eu ficava meio sem 

saber o que fazer quando eu estava na frente da 

turma.  

2- aí vem os diários, não tem quem te ensine, você 

tem que se virar. 

Não tem quem ensine o professor a preencher os 

diários escolares, ele precisa se virar para aprender.  

3- As regras da escola, também você tem que 

procurar saber nos primeiros meses assim, foi 

muito difícil.  

O professor tem que procurar conhecer as regras 

da escola logo nos primeiros meses de trabalho, o 

que é difícil. 

4- tinham dias que eu pensava em não voltar, sabe. Teve dia que eu pensei em não voltar para a 

escola.  

5- eu acho que não vou dar conta. Eu acho que não vou dar conta de ser professor. 

6- vou desistir. Vou desistir da profissão.  

7- só que ao mesmo tempo, se eu desistir agora, eu Se eu desistir de ser professor agora, depois não 
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não vou ter coragem de voltar de novo.  vou ter coragem para voltar. 

8- era uma sobrevivência, porque todo dia aparecia 

uma coisa nova, uma situação nova que você tem 

que encarar e estar pronto para voltar no outro dia, 

então foi bem difícil.  

Encarar diariamente as diversas situações do 

contexto escolar e estar pronto para voltar no outro 

dia foi bem difícil, foi uma sobrevivência.  

9- eu acho que a primeira aula é a mais tensa. Para mim, a primeira aula foi a mais difícil. 

10- o primeiro horário eu acho que é mais tenso, 

demora mais a passar, parece que passa a sua vida 

inteira naquele primeiro horário, e você fica 

pensando “será que é isso mesmo?”.  

O primeiro horário é o mais difícil, demora muito 

para passar, e, enquanto isso, o professor fica 

pensando se está fazendo tudo certo.   

11- dependendo da escola que você começa, acho 

que isso pode te dar um impulso para você 

continuar ou você pode dar uma travada. 

Dependendo da escola que o professor começa a 

lecionar, a sua permanência na carreira pode ser 

influenciada.   

12- eu acho que o que me ajudou foi a primeira 

escola que eu comecei, assim, que eu tinha um 

apoio de supervisão, direção, dos outros 

professores de matemática. 

Na primeira escola onde trabalhei eu tive o apoio 

da direção, da supervisão e dos outros professores 

de matemática, isso foi o que me ajudou.  

13- eu acho que isso ajuda muito, quando você tem 

um professor de matemática ali há mais tempo que 

te direciona, que fala, “não, faz uma prova assim”, 

“não, essa turma...”. 

Quando o professor em início de carreira tem o 

direcionamento de um professor mais experiente da 

mesma área, dando-lhe algumas dicas, isso pode 

ajudar muito o novato.  

14- quando você tem um apoio assim, das pessoas 

ali dos profissionais da escola, eu acho que isso te 

dá um gás assim, acho que isso, ter um suporte, te 

ajuda bastante esse tipo... te dá um caminho assim 

onde você tem que seguir.  

Quando o professor tem o apoio dos profissionais 

da escola, acredito que ele se sente mais motivado 

e o suporte que recebe o ajuda a direcionar melhor 

o caminho que precisa seguir.   

15- eu já não tive tanta dificuldade no início por 

estar voltando para a escola de onde eu estudei, 

então eu tive um apoio muito bacana tanto da 

direção quanto da supervisão, quanto dos 

professores de matemática que foram meus 

professores. 

Não experimentei muitas dificuldades no início da 

carreira porque além de voltar para a escola onde 

estudei eu tive o apoio da direção, da supervisão e 

dos professores de matemática, que foram os meus 

professores.  

16- tenho mais dificuldade com a convivência, com 

os alunos em si, convivência dos alunos em si. 

Tenho mais dificuldade com a maneira de 

convivência dos alunos.  

17- desde quando iniciei até hoje, eu tenho 

percebido que o comportamento deles em várias 

questões tem mudado muito. 

Do meu início como professor até hoje eu tenho 

percebido que o comportamento dos alunos em 

várias questões tem mudado muito.  

18- creio eu que essa dificuldade está maior, de 

chegar numa sala de aula e enfrentar a falta de 

atenção, falta de interesse.  

Acredito que os professores tem sentido maiores 

dificuldades ao enfrentar a falta de atenção e 

desinteresse dos alunos dentro de sala de aula.  



55 
 

 

19- antes eu tinha mais interesse, mais disposição, 

eu ia com mais vontade de querer passar coisas 

novas, hoje em dia a gente já vai, né? Menos 

empenhada a isso... 

Quando comecei a lecionar eu tinha mais interesse, 

disposição e vontade de inovar nos conteúdos, 

porém, hoje eu já vou para a escola com menos 

motivação, emprenho.  

20- a escola que comecei, eu tive mais problemas. Eu tive mais problemas na escola onde comecei.   

21- essa de agora, os alunos são supertranquilos, 

porque são alunos de zona rural, então assim, para 

mim foi diferente.  

Hoje, na escola onde trabalho, os alunos são mais 

tranquilos porque são alunos de zona rural, 

diferente da escola onde comecei.  

22- a clientela que a gente está recebendo está 

totalmente diferente. 

Os alunos que estamos recebendo nas escolas estão 

cada vez mais diferentes.  

23- eu vejo que os valores estão mudando a cada 

ano, incluindo família nesse caso, estão cada vez 

mais difíceis, a gente está tendo que tomar decisões 

que não eram para serem tomadas ali perante uma 

sala de aula.  

Percebo que os valores (incluindo familiares) estão 

mudando a cada ano, estão cada vez mais difíceis, e 

os professores estão tendo que tomar decisões que 

não eram para serem tomadas em uma sala de aula.  

24- meu início foi bem difícil, e assim, é o que a 

Rita falou sobre as regras da escola o diário e tudo, 

e o que a Cássia falou.  

Meu início foi bem difícil, senti dificuldades com 

as regras da escola com o preenchimento dos 

diários das turmas e com a parte burocrática.  

25- faltou o apoio da escola. Faltou-me o apoio da escola. 

26- a escola que eu comecei, o que acontece? Eu 

ouvi dizer que na época o diretor não era tão legal, 

que ele não desenvolvia um trabalho tão legal. Ele 

mesmo não me ajudou.  

Na escola onde comecei a trabalhar, o diretor não 

desenvolvia um trabalho muito bom, eu não tive a 

ajuda dele.  

27- e eu tive muita dificuldade com o 

comportamento dos alunos, com a disciplina 

mesmo. 

Senti muita dificuldade em relação ao 

comportamento dos alunos e indisciplina. 

28- até mesmo pelo meu jeito, porque eu tenho um 

jeito muito carinhoso de tratar, de querer agradar e 

cuidar daqueles alunos e crianças. Então, eu meio 

que mimava meus alunos. Como resultado eu não 

tive o respeito deles.  

Não consegui o respeito dos meus alunos porque 

eu acabava mimando-os com meu jeito muito 

carinhoso de tratar, de querer agradar e cuidar dos 

alunos e crianças.   

29- e aí o que a gente ouvia aqui no nosso curso, na 

licenciatura, no PIBID? “Não é tão legal você 

chegar batendo de frente com o aluno”, “conquiste 

a amizade deles”, eu fui pra sala de aula com esse 

pensamento. E eu não sei se extrapolei o limite 

disso, pra mim não deu certo, pra mim foi horrível.  

Ouvimos na licenciatura e no PIBID que devíamos 

conquistar nossos alunos e evitar confrontá-los, 

então eu fui para a sala de aula com esse 

pensamento, porém, eu não sei se extrapolei algum 

desses limites, mas para mim isso não deu certo, foi 

horrível.   

  

30- tem que manter o equilíbrio. Eu acho que eu 

extrapolei o limite disso.  

O professor precisa manter o equilíbrio entre a 

seriedade e a brincadeira com os alunos, mas eu 
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acho que extrapolei esse limite.  

31- foi tão pesado pra mim em 2011, que em 2012 

eu não quis voltar de jeito nenhum para a sala de 

aula, eu não voltei. Eu fui voltar só em 2013.  

Minha experiência com a sala de aula foi tão 

complicada que eu me afastei da profissão por um 

ano.  

32- Aí em 2013 eu voltei, “não, é a profissão que 

eu escolhi, eu tenho que dar conta”, só que eu 

voltei com um pensamento totalmente diferente, eu 

pensei, “eu vou tentar equilibrar essas duas coisas, 

eu vou tentar encontrar onde que está esse limite, 

da amizade, do carinho com o aluno e da 

responsabilidade, do respeito e compromisso com 

eles” e, hoje eu digo que eu trabalho, graças a 

Deus, eu trabalho muito bem com isso, eu acho que 

consegui encontrar. 

Após um período distante da profissão, busquei 

reflexões que me incitaram a voltar para a sala de 

aula. Então, mudei minha perspectiva e consegui 

equilibrar meus sentimentos e ações profissionais, 

que me levaram a um trabalho satisfatório.  

 

33- Então, quer dizer que agora eu penso que eu 

continuo até me aposentar. 

Pretendo me aposentar na profissão docente. 

 

34- eu consegui encontrar, mas eu ainda penso 

nisso todo dia, todo dia eu vou buscando formas de 

equilibrar isso, foi o que mais pesou pra mim. 

Consegui encontrar o equilíbrio que eu precisava 

para continuar em minha profissão e, todos os dias 

eu penso nisso e busco formas para manter, pois, 

esse desequilíbrio emocional foi o que mais me 

sobrecarregou.  

35- A gente vai se adaptando, é todo dia. O professor se adapta diariamente.   

36- você tem que ir observando todos os dias, 

“olha hoje eu fiz isso e não deu certo, o que eu vou 

fazer amanhã para mudar isso”? 

Diariamente o professor precisa fazer observações 

das suas aulas buscando mudanças para as ações 

que não deram certo.   

37- então, você está ali encarando um trabalho e 

nesse trabalho você está submetido a algumas 

regras, você está dentro de uma instituição, você 

tem que cumprir algumas metas, você tem que 

trabalhar com diário, você tem que dar conta do 

aluno, da disciplina, você tem que responder à 

supervisão, você tem que acatar as regras da 

direção, então assim, é todo um conjunto, né! 

Então eu acho que isso que é muito confuso no 

início da carreira. 

O trabalho do professor dentro de uma instituição 

pode ser muito confuso no início da carreira, pois, 

ele está submetido a algumas regras, deve cumprir 

metas, preencher diários de turmas, precisa dar 

conta do aluno, da disciplina, responder à 

supervisão e às regras da direção.   

38- hoje eu entro naquela escola com uma 

responsabilidade né? Eu entro para trabalhar, eu 

não entro mais como aluno e acho que, pelo menos 

pra mim, no início foi difícil isso. 

Hoje eu entro na escola com uma responsabilidade 

diferente, eu entro para trabalhar, não sou mais 

aluno, para mim essa transição foi difícil. 

39- eu acho que é difícil em alguns aspectos. Há Eu acho que a docência é difícil em alguns 
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quem tenha dificuldade com a disciplina. aspectos, por exemplo, tem professores que 

apresentam dificuldades relativas à indisciplina dos 

alunos.  

40- há quem tenha dificuldade com a organização 

da escola. 

Tem professores que apresentam dificuldades com 

o tipo de organização da escola. 

41- eu, no início da minha carreira uma coisa que 

eu tinha muita dificuldade era de mensurar uma 

aula. Eu não sabia me planejar bem, por exemplo, 

planejar uma aula para durar 50 minutos. Ou ela 

faltava, ou ela extrapolava, mas nunca dava isso.  

No início da minha carreira eu tive muita 

dificuldade em mensurar a duração de uma aula. Eu 

não sabia me planejar bem e eu não consegui 

planejar uma aula para durar 50 minutos, sempre 

faltava ou extrapolava esse tempo.  

42- Eu não conseguia cumprir o ciclo da aula 

muito bem. 

Eu não conseguia cumprir muito bem o ciclo da 

aula. 

43- no início, talvez por ser um pouco jovem, tive 

problemas com a disciplina, isso existe quando a 

idade está muito próxima, eles tomam uma certa 

liberdade, às vezes que eles não te encaram numa 

função de professor.  

No início da minha carreira, talvez por ser jovem e 

com idade próxima à dos alunos, eles não me 

encaravam como professor e, tive problemas com 

indisciplina na sala de aula.   

44- Você tem que aprender a se colocar por mais 

que você dê liberdade pra eles, você tem que 

mostrar pra eles que você é professor, você e o 

regente daquela turma, você não é colega dele, por 

mais agradável que você seja. 

O professor precisa aprender a se impor aos seus 

alunos, por mais que lhes dê liberdade, precisa 

mostrar que é o regente da turma, e não o colega 

deles por mais agradável que seja.   

 

45- pra mim o mais difícil foi a organização da 

escola. 

O mais difícil para mim foi o tipo de organização 

da escola.  

46- e realmente não ter apoio, de não ter a quem 

recorrer. 

A falta de apoio na profissão e a ausência de 

pessoas a quem recorrer dificulta o trabalho do 

professor iniciante. 

47- Essa escola que eu comecei, eles eram muito 

fechados. 

Na escola onde comecei lecionar os professores 

eram muito fechados.  

48- A maioria dos professores eram mais velhos, é 

a escola que eu estudei, só que eles, a maioria lá 

era muita mais velha, tinha só eu de novinha, e eles 

não estavam nem aí sabe, assim, para me inserir 

ali, conversar, perguntar se eu estava tendo alguma 

duvida, isso para mim foi o mais difícil. 

Lecionei na escola onde estudei, eu era a 

professora mais nova enquanto a maioria dos 

outros eram bem mais velhos, eles não se 

importavam em me inserir no grupo, não 

conversavam comigo e nem me perguntavam se eu 

tinha alguma dúvida, esse início foi bem difícil 

para mim.  

49- mas essa parte da organização, para mim foi 

bem difícil.  

A parte da organização da escola foi bem difícil 

para mim.   

50- eu acho que essa questão da disciplina, está 

muito ligada ao perfil da escola também. Não é? 

Eu acho que a disciplina dos alunos está 

relacionada ao perfil da escola. Depende da escola. 
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Depende muito da escola. 

51- o vice-diretor me disse: “se você deu conta de 

trabalhar nessa escola o tempo todo do contrato 

que você assinou então agora você esta preparada 

para trabalhar em qualquer uma”. 

O vice-diretor me disse: “se você deu conta de 

trabalhar nessa escola o tempo todo do contrato que 

você assinou então agora você esta preparada para 

trabalhar em qualquer uma”.  

52- com certeza eu não estava preparada, mas 

também quem estava lá não estava percebendo 

isso, não me apoiou.  

Eu não estava preparada para assumir uma turma e 

os profissionais da escola não estavam percebendo 

isso, eles não me deram apoio.   

53- “você pegou a escola no pior ano, depois 

mudou a direção, a escola mudou completamente”.  

“Você pegou a escola no pior ano, depois mudou a 

direção, a escola mudou completamente”.  

54- você se organizar, em todas as questões que um 

professor tem, que eu não tinha essa dimensão, de 

planeja aula, de elaborar uma prova, corrigir prova, 

e tem assim, prova de reclassificação, aí tem a 

OBMEP.  

Eu não tinha a dimensão da organização que o 

professor precisa ter para planejar aulas, elaborar e 

corrigir provas, incluindo as provas de 

reclassificação e externas. 

55- curtos prazos, que às vezes a supervisão chega 

e fala “ah eu preciso disso pra amanhã, preciso 

disso pra tal final de semana”. 

Os curtos prazos que às vezes a supervisão estipula 

para o professor entregar as tarefas são 

complicados para o iniciante.  

56- diários, taletas, tudo ali, no começo eu acho 

que até você pegar o ritmo, eu acho que você se 

perde. 

Até pegar o ritmo, o professor novato se perde em 

preencher os diários, as taletas e a parte 

burocrática.  

57- Disciplina eu acho que vai depender da turma, 

depende da escola, acho que depende muito do 

apoio... acho que nem sempre a disciplina é o 

maior... 

Nem sempre a indisciplina é o maior problema, 

isso vai depender da turma, da escola e do apoio 

que o professor recebe. 

58- um dos maiores fatores que eu lembro que 

deixa a gente assim com medo, é a insegurança que 

a gente tem que encarar uma sala de aula. 

Um dos maiores fatores que leva o professor a 

sentir medo de encarar uma sala de aula é a 

insegurança. 

59- não saber colocar pro aluno determinadas 

matérias de forma com que eles entendam. 

Não saber transmitir para o aluno determinados 

conteúdo de forma que ele entenda, foi um medo 

que eu precisei enfrentar.   

60- no meu caso, os professores que estão lá, são 

professores referência, são professores mais velhos 

que já têm muita experiência no conteúdo. E aí 

chega eu, claro que eu tive um apoio, mas ao 

mesmo tempo, eu pensava assim “ será que eu vou 

conseguir dar uma aula à altura do que eles 

imaginam que eu possa dar? Será que eu vou 

conseguir explicar o conteúdo de forma que todos 

Meus colegas de trabalho são professores 

referência, experientes e que me apoiaram quando 

entrei na escola. Mas mesmo assim, fiquei na 

dúvida se eu conseguiria dar uma aula à altura do 

que eles esperavam de mim, ou se eu seria capaz de 

explicar o conteúdo aos meus alunos de forma que 

todos entendessem.  
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entendam?” 

61- A gente tem que seguir várias estratégias aí 

para que cada um entenda de alguma forma. 

O professor deve diversificar as estratégias de 

ensino com o objetivo de alcançar mais alunos.  

62- um dos meus maiores desafios foi a 

insegurança mesmo, de formar uma aula com que 

todos entendessem, com que os professores 

também tivessem essa visão de mim, “ela vai dar 

conta”. 

A insegurança foi um dos meus maiores desafios, 

eu queria planejar uma aula na qual todos os alunos 

entendessem o conteúdo e também que os 

professores mais experientes vissem que eu iria dar 

conta do trabalho.     

63- e se eu não desse conta? Senti medo de não conseguir dar conta do trabalho 

docente.  

64- eu senti em mim a insegurança em não 

conseguir chegar à altura deles.  

Fiquei insegura em não conseguir chegar à altura 

dos meus colegas de trabalho.    

65- A escola que eu fui depois, que é esta que eu 

estou agora pra mim é a melhor escola do mundo, 

eu não conheço outras além desta que eu comecei, 

mas assim, eles me receberam de uma maneira de 

sentar e conversar, de você estar elaborando uma 

prova e oferecerem ajuda. 

A segunda escola que trabalhei é a melhor escola 

do mundo, os professores foram receptivos quando 

cheguei, sentaram ao meu lado para conversar e me 

ofereceram ajuda quando fui elaborar minhas 

avaliações.   

66- eu entrei pegando uma licença e tal, e fiquei lá 

nessa escola que eu comecei, fiquei 2 meses. E 

logo depois eu entrei pra essa que eu estou. Que 

fez toda a diferença, por que aquele primeira ali 

que eu fiquei 2 meses... 

Comecei a lecionar por meio de uma vaga de 

licença de dois meses, logo depois consegui uma 

vaga na escola onde estou até hoje. Essa situação 

atual fez toda a diferença na minha carreira, porque 

na outra escola eu pude ficar apenas dois meses.  

67- eu acho que o início da carreira ele é muito 

mais tranquilo quando você já esta inserido na 

comunidade escolar. 

Quando o professor já está inserido na comunidade 

escolar, eu acho que o início da carreira é mais 

tranquilo.  

68- trabalhei numa cidade onde eu não conhecia 

ninguém, trabalhando numa escola grande e eu me 

sentia perdido lá, porque ninguém me conhecia, 

tinham poucas turmas, eu sentava lá na sala dos 

professores, e ninguém nunca conversou comigo.  

Trabalhei numa escola grande na qual eu tinha 

poucas turmas, em uma cidade onde eu não 

conhecia as pessoas. Fiquei perdido em meu 

próprio ambiente de trabalho, eu ficava sentado na 

sala dos professores e ninguém nunca conversou 

comigo, não me conheciam.   

69- eu estava lá e ninguém nunca nem me 

perguntou se eu estava dando conta. 

Eu era novo na escola e ninguém nunca me 

perguntou se eu estava dando conta do trabalho.  

70- foi o único contrato que eu não quis renovar. Foi o único contrato escolar que não quis renovar.  

71- chegou um ponto que eu falei que não queria 

mais. 

Cheguei ao ponto de não querer mais dar aula 

naquela escola.  

72- aí a gente fica preso num cargo de 5 aulas, não 

é legal. 

Não é vantajoso para o professor ficar preso a um 

cargo com apenas cinco aulas semanais.  

73- não era um ambiente que eu me sentia Não me senti acolhido em meu ambiente de 
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acolhido. trabalho. 

74- eu estava lá, mesmo às vezes parece que pra 

gente tá lá pra tapar buraco só sabe? Por que os 

meninos têm que ficar em sala, eles têm que ficar 

com alguém, então te coloca.  

Minha função naquela escola, às vezes, parecia 

que era apenas para “tapar buraco”, para manter os 

alunos dentro sala de aula com um responsável.   

75- às vezes contratam um professor só pra ele 

tapar aquele buraco, para os meninos não ficarem à 

toa.  

Às vezes o professor novato é contratado apenas 

para que os alunos não fiquem desocupados 

durante as aulas. 

76- Às vezes tinha chamada de professor, e não 

aparecia professor, eu cheguei a pensar, ter a 

sensação um certo tempo que se fosse de mais fácil 

acesso, eu não tinha conseguido ficar lá pelo tempo 

que eu fiquei. 

Às vezes abria chamada para a contratação de 

novos professores e, por isso, cheguei a pensar que 

se a essa escola fosse de mais fácil acesso eu não 

teria conseguido ficar no cargo pelo tempo que 

fiquei.  

 

77- eu penso que talvez o diretor pensasse até em 

me dispensar, eu acho que ele pensou em não me 

dispensar por causa disso, “eu dispenso ela, não 

aparece outro, vai ficar sem ninguém e vai ficar 

pior”. 

Acredito que o diretor pensou em me dispensar, 

mas ele teve receio de não encontrar outro 

professor para substituir o cargo e piorar a situação.  

78- A sensação que eu tive foi essa, a minha foi 

mesmo horrível a minha experiência. 

A experiência que eu tive na primeira escola que 

trabalhei foi horrível. 

79- foi péssimo como primeira experiência.  Foi péssima a minha primeira experiência como 

professora. 

80- não tive apoio. Não recebi apoio. 

81- a indisciplina não era só comigo, mas eu no 

início de carreira, eu tinha menos recurso para 

lidar, eu tinha menos experiência. 

No início da carreira eu não tinha recursos e 

experiência suficiente para lidar com a indisciplina 

dos alunos.  

82- às vezes você está virado pro quadro 

escrevendo alguma coisa e quando você olhava 

tinham dois se pegando lá no fundo da sala.  

Às vezes, enquanto eu dava aula os alunos 

brigavam dentro de sala.  

83- eu cheguei a ouvir: “esses meninos brigam 

mesmo, mas não pode acontecer de um sangrar o 

outro”. Olha só a situação, o nível.  

Os professores mais antigos estavam acostumados 

com as brigas dos alunos, mas eu senti despreparo 

para lidar com essa situação.  

84- naquele ano a escola estava assim, um caos a 

escola, e eu começando. 

No ano que comecei a lecionar, a escola onde 

trabalhei estava um caos.  

85- sinceramente eu quase desisti. Sinceramente, eu quase desisti da profissão.  

86- o meu trabalho era esse, manter os alunos 

assentados, manter eles o mais disciplinados 

possível. 

Minha função se baseava em manter os alunos 

disciplinados e assentados em seus lugares.  

87- quando voltei para a escola que eu formei, eu Quando voltei para a escola onde formei, me senti 
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me senti muito cobrada.  muito cobrada como professora.   

88- é uma escola referência, porque os alunos 

agora estão tirando mil na redação. Então, assim, 

era muito difícil pra mim explicar pra eles, porque 

a gente fica um tempo lá, mais de um mês, 

trabalhando só questão do ENEM, só questão do 

ENEM, com os meninos do terceiro ano.  

Fui professora em uma escola referência onde os 

alunos se destacam na redação do ENEM, e para 

mim foi muito difícil preparar as aulas e 

explicações dos conteúdos, porque eu fiquei mais 

de um mês trabalhando só com as questões do 

ENEM com os alunos do terceiro ano. 

89- chega uma hora que você já não sabe mais o 

que você fala com aqueles meninos, porque eles 

tem que passar no ENEM, é uma cobrança muito 

assim em cima da gente. 

Em um determinado momento eu já não sabia mais 

o que dizer para aqueles alunos que estavam se 

preparando para o ENEM, a cobrança se torna 

muito grande em cima do professor.  

90- eu fazia as provas, aí eles queriam olhar 

minhas provas sabe, pra ver como é que estavam.  

Os diretores e supervisores verificavam se minhas 

avaliações estavam adequadas.  

91- os alunos também eram muito bons, eram 

muito interessados também, mas aí eu senti essa 

cobrança assim, que os alunos assim, parece que 

tinham que, tinham que formar, mas formar era 

pouco, eles tinha que entrar numa Universidade 

Federal, tinham que ser destaque, tinham que tirar, 

arrebentar na matemática, então...  

Meus alunos eram muito dedicados e interessados 

e, por isso, senti a cobrança em prepara-los não só 

para formar o ensino médio, mas também para 

entrarem em uma universidade federal e se 

destacarem.  

92- eles chegavam com as questões do ENEM, aí 

eles... matemática já era pouco, aí eles queriam 

saber de física, perguntavam de física, aí eu falava 

“Gente, pelo amor de Deus, eu não tô dando conta 

nem da Matemática”, sabe?  

Os alunos queriam que eu resolvesse não só as 

questões de Matemática do ENEM, eles queriam as 

de Física também e essa situação foi bem difícil 

para mim. 

 

93- todo mundo acha que, você chegou, qualquer 

coisa que tiver ali você vai ter que saber resolver 

na hora. Não é assim mesmo. 

A ideia que se tem é de que os professores sabem 

resolver qualquer tipo de situação matemática de 

imediato. E não é assim.  

94- de escola para escola é um desafio diferente. Os desafios do início da carreira docente são 

diferentes em cada escola.  

95- Se hoje não deu certo, então amanhã eu vou 

fazer um pouquinho diferente, vou fazer tal coisa 

assim, mas assim, me espelhar em alguém, não 

tive.  

Se hoje as minhas ações não deram certo, amanhã 

eu vou fazer um pouquinho diferente e assim vou 

construindo minha prática sem me espelhar em 

outro professor.  

96- em 2015 eu tive uma experiência quase que 

horrível numa escola, os alunos tinham que ficar 

50 minutos sentados, virados para frente, sem 

conversar, sem olhar pro lado, o lápis não poda cair 

no chão. 

Em uma escola que trabalhei em 2015, eu tive uma 

experiência horrível, pois a diretora exigia dos 

professores que seus alunos ficassem os 50 minutos 

da aula assentados, virados para frente, sem 

conversar, sem olhar para o lado e sem deixarem o 

lápis cair no chão.  
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97- e a diretora só olhando na câmera, só vendo o 

que está acontecendo na câmera. 

A diretora da escola tomava conta das minhas 

aulas pela câmera. 

98- aí as nossas portas tem que ficar arreganhadas 

porque ela passa lá, fica vendo sua aula, aí mandou 

uma supervisora assistir minha aula. 

Eu era obrigada a dar aula com a porta aberta, para 

que a diretora e a supervisora pudessem ver o que 

estava acontecendo dentro de sala.  

99- como que você vai dar aula assim? Aí os 

meninos ficam desesperados, porque não pode 

fazer barulho, como que os meninos, sabem? 

Como o professor consegue dar uma aula na qual 

os seus alunos não possam fazer barulho? 

 

100- então eu pensei assim, “acho que vou ser 

dispensada né”. 

Eu pensei que a diretora fosse me dispensar do 

cargo. 

101- em contrapartida, a vice-diretora de lá me deu 

o maior suporte, os alunos não eram tão terríveis 

assim, o problema é que não dá pra um menino de 

14, 15 anos ficar 50 minutos gente, sem falar 

assim, oi com o outro.  

Em contrapartida, a vice-diretora me deu um bom 

suporte e os alunos não eram terríveis, o problema 

é que não dá para exigir que um adolescente fique 

50 minutos em total silêncio.  

102- parecia assim, eles tinham que ser um 

robozinho. 

Parecia que a diretora queria que os alunos fossem 

como robôs.  

103- quando você vai para a sala dos professores e 

acontece com o outro também, dá um alívio, “ah, 

não é só eu”. 

Sinto um alívio quando percebo que os problemas 

de sala de aula acontecem também com os outros 

professores.    

104- e aí o bom é que os professores de lá eram 

muito assim, unidos porque eles se identificavam 

nisso, tanto eu que estava lá 2 ou 3 meses quanto 

professores que estavam lá há anos, e falavam “não 

aqui é assim mesmo né, ela chega e todo mundo 

fala amém”. 

Os professores da escola onde trabalhei não tinham 

liberdade para questionar as ordens da direção.  

105- queria que tudo estivesse perfeito, na mais 

perfeita ordem, tinha que estar um silêncio 

absoluto, não podia aparecer nada na sala se não a 

culpa era sempre da gente... a culpa era sempre do 

professor. 

A direção queria que tudo estivesse na mais 

perfeita ordem, se não existisse um silêncio 

absoluto ou se aparecesse alguma coisa diferente 

em sala de aula, a culpa era sempre do professor.  

106- tem dia que a gente sai frustrado da escola. Tem dias que o professor sai frustrado da escola. 

107- todo mundo já teve um dia que falou assim, 

“nossa gente, será que eu estou fazendo a escolha 

certa, será que eu realmente quero isso?”.  

Todo professor já se perguntou, pelo menos uma 

vez, se acertou na sua escolha profissional.  

108- quando você não consegue, seja por 

indisciplina, seja por interferência externa, seja por 

qualquer outro motivo, isso causa uma frustração.  

Quando o professor não consegue alcançar seus 

objetivos, seja por indisciplina dos alunos, 

interferências externas ou qualquer outro motivo, 

ele se sente frustrado.  

109- será que eu vou conseguir nessa escola? Será que vou conseguir desenvolver meu trabalho 
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nessa escola? 

110- será que eu vou conseguir mesmo? Será que eu vou conseguir ser professor?  

111- será que eu quero isso? Será que eu quero ser professor? 

112- tem sempre alguém que fala assim “nossa, 

realmente vai ser professor? Larga disso vai fazer 

outra coisa”.  

Existem muitas pessoas que desencorajam os 

professores novatos a seguirem na carreira docente.  

113- é uma profissão desvalorizada no meio social, 

então às vezes até a visão das pessoas corroboram 

para que a gente não se sinta bem, coloca a nossa 

escolha em dúvida às vezes. 

A desvalorização da docência no meio social e a 

visão das pessoas quanto a esse fato, contribuem 

para que os professores novatos sintam mal-estar 

quanto a sua escolha profissional. 

114- o sentimento era de impotência “eu não posso 

nada, eu não consigo nada”. 

Meu sentimento era de impotência por acreditar 

que eu não podia nada e não conseguia nada.  

115- até mesmo as pessoas do meu convívio 

queriam me ensinar “ah, mas você faz assim”.  

Até mesmo as pessoas do meu convívio queriam 

me ensinar a dar aula.  

116- eu pensava assim “todo mundo me ensina, a 

sogra ensina, o irmão ensina, daqui a pouco o 

cachorro está me ensinando!” e eu lá sem saber o 

que fazer!  

As pessoas do meu convívio queriam me ensinar a 

dar aula e, enquanto isso, eu continuava sem saber 

o que fazer. 

117- sentimento de impotência, de fraqueza, de 

insegurança. Você não sabe se vai dar certo, são 

muitos sentimentos que passam, assim, medo... 

O professor novato experimenta os sentimentos de 

impotência, insegurança, fraqueza, medo de não 

dar certo.   

118- na escola que eu trabalho a gente é muito 

cobrado, estratégias diferentes.  

Na escola que trabalho, os professores são muito 

cobrados a desenvolverem diferentes estratégias de 

trabalho. 

119- sou muito cobrada várias formas de ensinar o 

aluno e para que o aluno consiga elaborar os seus 

próprios conceitos antes de ser dada a matéria.  

Sou muito cobrada a desenvolver formas de 

ensinar para que meus alunos consigam elaborar 

seus próprios conceitos, antes de ser dada a 

matéria.   

120- a faculdade contribui muito, mas quando sai 

eu ainda senti falta de alguma coisa, acho que por 

causa de, desse público a gente abrange um público 

muito grande, então você tem que se reciclar. 

A faculdade contribuiu muito, mas quando saí e 

comecei a lecionar eu senti falta de alguma coisa, 

talvez pelo grande número de alunos de diferentes 

anos.   

121- Os diversos públicos que você vai encontrar e 

que você não está preparada... 

O professor não está preparado para os diversos 

públicos que encontra na carreira.  

122- É, a gente não tá preparada.... O professor iniciante não está preparado para a 

profissão. 

123- Talvez uma aproximação também da 

Universidade com a escola, ai quando a gente está 

na Universidade, a gente se sente muito distante da 

escola, como também quando a gente está na 

O professor em formação sente-se distante da 

escola básica assim como, depois de formado, se 

sente distante da Universidade. A aproximação 

entre a Universidade e a escola básica deveria ser 
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escola a gente se sente muito distante da 

Universidade. 

maior.  

 

 

Concluídas as sínteses, representadas pelas unidades de significado que foram 

transcritas para a linguagem da pesquisadora, percebemos que, entre os discursos dos 

participantes, havia elementos comuns que transmitiam uma mesma ideia da fala. A partir daí, 

foi feito um agrupamento entre as unidades semelhantes, reduzindo-as de 123 para 22 novas 

unidades de significado. Essa redução está esquematizada no Quadro 7, no qual podemos 

visualizar melhor os agrupamentos e observar algumas convergências.  

 

Quadro 7 – Unidades de significado 
TRANSCRIÇÃO PARA A 

LINGUAGEM DA PESQUISADORA 

UNIDADES AGRUPADAS 

1- O professor iniciante se sente despreparado e 

pode encontrar problemas ao conduzir suas aulas.   

1, 9, 10, 115, 116, 122 

2- O professor iniciante experimenta sentimentos 

de insegurança e de medo, se preocupa com sua 

capacidade, competência e tem dúvida quanto a 

sua escolha profissional.  

5, 7, 58, 60, 62, 63, 64, 100, 107, 109, 110, 111, 

117 

3- Dificuldades relacionadas à administração do 

tempo (preparação e duração das aulas e 

elaboração e correção das atividades de classe).   

41, 42, 54, 55, 56 

4- Dificuldades relacionadas aos conteúdos a 

serem desenvolvidos em sala.  

59, 88, 89, 92 

5- O professor iniciante relata dificuldades 

relacionadas à parte burocrática, ao preenchimento 

dos diários de classe e às regras da escola.   

2, 3, 24, 37  

6- A falta de apoio dos profissionais mais 

experientes torna a entrada na carreira dos 

professores mais difícil.  

25, 26, 46, 52, 80 

7- Apesar dos sentimentos experimentados pelos 

iniciantes, acompanhados por desequilíbrios 

emocionais, os professores conseguiram se superar 

e encontrar satisfação profissional.   

32, 33, 34, 103 

8- Os professores iniciantes relataram dificuldades 

relacionadas à manutenção da disciplina em sala e 

a desmotivação envolvendo as características 

16, 17, 18, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 39, 43, 44, 

81, 82, 83, 120, 121 
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individuais do aluno.   

9- Os diversos tipos de cobrança do cotidiano 

escolar do professor iniciante (escola, direção, 

alunos).  

87, 91, 93, 96, 99, 102, 105, 118, 119 

10- O professor iniciante não tem liberdade e 

muitas vezes seu trabalho é menosprezado.  

90, 97, 98, 104 

11- O trabalho do professor iniciante pode ter um 

desgaste físico e emocional, levando-o a 

sentimentos de desmotivação, frustração e 

impotência.  

19, 106, 108, 114 

12- A transição de discente para docente não é um 

processo simples.  

38 

13- Professores em início de carreira que 

vivenciam experiências traumáticas desencadeiam 

sentimentos suscetíveis ao abandono da profissão.  

4, 6, 31, 70, 71, 85 

14- O exercício diário de adaptação do professor 

em seu início de carreira. 

8, 35, 36, 61, 95 

15- O professor iniciante se sente seguro, 

motivado e apto para a função quando ele recebe o 

apoio de profissionais mais experientes.  

12, 13, 14, 15, 57, 65, 101 

16- É complicado para o iniciante se sentir 

pertencente ao grupo, ou reconhecer seus pares, 

quando seu ambiente de trabalho é hostil.    

47, 48, 67, 68, 69, 73 

17- O perfil da escola exerce um papel 

considerável na qualidade de vida profissional do 

professor iniciante.  

11, 20, 50, 51, 53, 78, 79, 84, 94 

18- Muitas vezes o profissional iniciante se 

submete a condições desfavoráveis de emprego 

para conseguir iniciar a carreira.  

66, 72, 76 

19- O professor em início de carreira é visto, 

muitas vezes, como paliativo.  

74, 75, 77, 86 

20- Dificuldades relacionadas à organização da 

escola.  

40, 45, 49 

21- A distância entre a escola básica e o ensino 

superior é um fator que incomoda o professor em 

início de carreira.  

123 

22- A sociedade desvaloriza a profissão docente e 

desencoraja o professor iniciante a continuar na 

profissão.  

112, 113 
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A primeira das novas unidades mostra que o professor iniciante se sente 

despreparado e pode encontrar problemas ao conduzir suas aulas. As unidades 9 e 10 

apontam a dificuldade do professor em suas primeiras aulas e a dúvida quanto à eficiência do 

seu trabalho.  Podemos perceber, nas unidades 1 e 122, que o professor iniciante sai da 

universidade e, quando entra na sala de aula, não sabe o que fazer. As unidades 115 e 116 

evidenciam a necessidade de apoio do docente sendo discutida por pessoas próximas a ele, a 

fim de auxiliá-lo em suas tarefas. Porém, enquanto essa ajuda não vem de especialistas da 

área, o iniciante continua se sentindo perdido e sem saber o que fazer.  

O professor iniciante experimenta sentimentos de insegurança e de medo, se 

preocupa com sua capacidade, competência e tem dúvida quanto à sua escolha 

profissional. As unidades 58, 60, 62, 64 e 117 refletem o medo que os professores em início 

de carreira sentem em encarar uma sala de aula. Ainda quando recebem apoio de profissionais 

mais experientes, os professores demonstram inseguranças relacionadas à sua capacidade de 

promover o processo de ensino e aprendizagem dos alunos e se cobram para ter o nível de 

conhecimento dos seus pares.  

Sentimentos de impotência e de fraqueza também fazem parte dessa fase inicial. As 

unidades 5, 63, 109 e 110 afirmam que a insegurança do docente pode gerar dúvidas 

relacionadas à sua competência profissional, quando o professor se pergunta se realmente 

conseguirá cumprir com seu papel, o que o leva a duvidar da sua escolha profissional 

(unidades 107 e 111). O profissional em início de carreira vivencia a inconstância de 

pensamentos e ora sente medo de ser demitido, ora pensa em abandonar a docência (unidades 

7 e 100).  

No início da carreira, o professor tem dificuldade em se planejar e cumprir com o 

tempo estipulado à duração da aula (unidades 41 e 42). Podemos perceber, na unidade 54, que 

o planejamento das aulas, a elaboração e a correção de provas e trabalhos são tarefas que 

fazem parte do cotidiano docente e que nem sempre são realizadas pelos iniciantes de forma 

corriqueira. Os prazos estipulados para a entrega de atividades é outro fator que causa 

desconforto nos professores, pois estes geralmente necessitam de mais tempo para conseguir 

entregar seus deveres pontualmente. O profissional também sente dificuldade com a parte 

burocrática, devido à falta de experiência, relatada nas unidades 55 e 56 e representado em 

dificuldades relacionadas à administração do tempo (preparação e duração das aulas e 

elaboração e correção das atividades de classe).   

As dificuldades relacionadas aos conteúdos a serem desenvolvidos em sala é a 

interpretação das unidades 59, 88, 89 e 92. Um dos problemas enfrentados pelo professor 
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iniciante é o medo de não conseguir transmitir para o aluno o conteúdo programado (unidade 

59). O trabalho de preparação dos alunos para provas externas, como, por exemplo, o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), requer opções de ensino e planejamento de aulas 

diferenciadas, que são difíceis para aqueles que estão começando a carreira, como apontam as 

unidades 88 e 89. Normalmente, o professor sente a responsabilidade de atender às 

necessidades dos alunos relacionadas à resolução dessas avaliações provocando-lhe, muitas 

vezes, uma situação desafiadora (unidade 92).  

A interpretação das unidades 2, 3, 24 e 37 expõe que o professor iniciante relata 

dificuldades relacionadas à parte burocrática, ao preenchimento dos diários de classe e 

às regras da escola. O trabalho do docente dentro de uma instituição envolve uma série de 

tarefas que incluem o cumprimento de regras, metas e preenchimento de diários de classe. Ele 

precisa aprender a lidar com a parte burocrática, resolver problemas indisciplinares e, ainda, 

responder à Supervisão e Direção.  

A falta de apoio dos profissionais mais experientes torna a entrada na carreira 

dos professores mais difícil. Os professores relataram, nas unidades 25, 26, 46, 52 e 80, não 

encontrar pessoas, dentro da escola, que pudessem auxiliá-los em suas dificuldades no início 

da carreira, essa falta de apoio tornou essa fase mais complicada.  

Os desafios da docência podem sobrecarregar o professor iniciante e lhe causar 

desequilíbrios emocionais, que geram desânimo e vontade de se afastar da profissão. 

Percebemos que o docente chega a se distanciar de suas atividades, a fim de refletir sobre sua 

carreira, se organizar e superar seus problemas, buscando satisfação para voltar à sala de aula 

(unidade 32). Contudo, o professor se sente aliviado, encorajado a continuar e com a 

pretensão de se aposentar na profissão docente quando percebe que os problemas enfrentados 

por ele são compartilhados por outros profissionais (unidades 33, 34 e 103). A interpretação 

dessas unidades sugere que, apesar dos sentimentos experimentados pelos iniciantes, 

acompanhados por desequilíbrios emocionais, os professores conseguiram se superar e 

encontrar satisfação profissional.   

Os professores têm percebido que os alunos chegam às escolas com demandas 

particulares, valores familiares e formas de convivência cada vez mais diferentes. Apesar de 

essa ser uma demanda que os professores precisam enfrentar, os iniciantes têm experimentado 

desafios, os quais os levam a tomar decisões que não deveriam ser necessárias à sala de aula.  

A falta de atenção e o desinteresse dos alunos também são situações que desafiam o 

profissional (unidades 16, 17, 18, 22 e 23). Observamos situações que levam o professor em 

início de carreira a um desgaste físico e emocional prematuro. Por isso, os professores 
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iniciantes relataram dificuldades relacionadas à manutenção da disciplina em sala e à 

desmotivação envolvendo as características individuais do aluno. O mau comportamento 

dos alunos reflete diretamente na indisciplina gerada em sala de aula e o professor iniciante, 

que muitas vezes tem a idade próxima à desses alunos, sente que não tem nem recursos nem 

experiência suficientes para lidar com certos tipos de situação (unidades 17, 27, 39, 43, 81, 82 

e 83).  

Saber exatamente como se portar e assumir a postura de regente de turma está longe 

de ser uma tarefa simples: há professores que, devido ao seu jeito carinhoso e gentil, sentem 

dificuldade para encontrar o equilíbrio entre a seriedade e a brincadeira, entre dar liberdade e 

confrontar seus alunos, como indicam as unidades 28, 29, 30 e 44. A formação inicial 

contribui com esses ensinamentos. Porém, ainda assim, o jovem professor não se sente 

preparado para encarar essas diversas situações que envolvem o aluno (unidades 120 e 121).  

A interpretação das unidades a seguir aponta para os diversos tipos de cobrança do 

cotidiano escolar do professor iniciante (escola, Direção e alunos). Os professores 

iniciantes se sentem extremamente cobrados em várias questões: há a ideia de que o professor 

de Matemática é aquela pessoa que tem o conhecimento para resolver qualquer tipo de 

exercício de imediato, independente se houve ou não uma preparação para tal situação 

(unidades 89 e 93). Além disso, a responsabilidade em preparar os alunos do Ensino Médio 

vem acrescida da missão de vê-los ingressando no Ensino Superior (unidade 91).  

Além disso, o iniciante precisa enfrentar as exigências da Direção, que podem ser 

sufocantes nessa fase inicial. Observamos, nas unidades 96, 99, 102, 105, 118 e 119, que a 

gestão escolar exerce tipos de cobranças desumanas aos professores em relação ao 

comportamento dos alunos em sala de aula, como: alunos com a condição de silêncio 

absoluto, assentados, virados para frente e sem conversar durante os 50 minutos de aula. 

Como o professor consegue dar uma aula, na qual seus alunos são proibidos de fazer qualquer 

barulho? Então, o professor é cobrado a elaborar estratégias de trabalho que perpassam pelo 

idealismo da perfeição.  

Na perspectiva do professor em início da carreira, é imprescindível que ele desenvolva 

uma capacidade de aceitação e de se moldar ao perfil construído pela escola, pois a Direção 

pede para examinar suas avaliações, monitora suas aulas pela câmera e exige que a porta da 

sala fique aberta, a fim de que sua aula seja assistida pela equipe pedagógica. Não é comum 

os professores questionarem as ordens da Direção; logo, o profissional que começar em uma 

escola com essas exigências verificará que o professor iniciante não tem liberdade e muitas 

vezes seu trabalho é menosprezado, como podemos observar nas unidades 90, 97, 98 e 104.  
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O docente tem sonhos com sua profissão e dá início ao seu trabalho carregado de 

interesses e disposição. Ele anseia por inovações no processo de ensino e aprendizagem dos 

alunos e está pronto para alcançar seus objetivos pessoais e profissionais. Entretanto, 

percebemos que a decepção ao ver suas expectativas abatidas mostra que o trabalho do 

professor iniciante pode ter um desgaste físico e emocional, levando-o a sentimentos de 

desmotivação, frustração e impotência. Nas unidades 19, 106, 108 e 114, observamos o 

professor caminhar para a perda do interesse pela profissão devido a descontentamentos no 

ambiente escolar, que o induzem a desacreditar no seu potencial.  

A unidade 38 expõe que a transição de discente para docente não é um processo 

simples. É como se, da noite para o dia, caísse sobre os ombros do estudante de licenciatura 

toda a responsabilidade da profissão docente. E o indivíduo precisa encarar rapidamente a 

mudança de perspectiva que tem sobre a escola, pois, a partir da sua entrada na carreira, ela 

passa a ser o seu ambiente de trabalho.  

Professores em início de carreira que vivenciam experiências traumáticas 

desencadeiam sentimentos suscetíveis ao abandono da profissão é a interpretação das 

unidades 4, 6, 31, 70, 71 e 85. Claramente, percebemos o professor a ponto de deixar a 

docência devido às atribulações do contexto escolar. Há circunstâncias complexas 

experimentadas pelos iniciantes, que provocam um confronto interno, levando-os a decidirem 

se afastar do trabalho na escola por certo período de tempo ou motivando-os a conjeturarem a 

possibilidade de se recusar a renovar o contrato e, até mesmo, abandonar o cargo.  

As unidades 8, 35, 36, 61 e 95, reunidas em o exercício diário de adaptação do 

professor em seu início de carreira, expõem a necessidade de atenção do docente às suas 

ações e sua disposição a mudanças e estratégias diversificadas. A partir das observações de 

suas aulas, o professor trabalha em cima dos seus erros e busca a melhoria do ensino e 

aprendizagem dos alunos. É nesse processo que o iniciante vai construindo sua prática. 

Entretanto, toda a energia disposta constantemente em opções que buscam contribuir para as 

diversas situações do contexto escolar causam um sentimento de sobrevivência.  

As falas dos professores em início de carreira sugerem a ideia de que o professor 

iniciante se sente seguro, motivado e apto para a função quando ele recebe o apoio de 

profissionais mais experientes. Nas unidades 12, 13 e 14, podemos observar que o apoio dos 

profissionais da escola (Direção, Supervisão e professores mais experientes) é extremamente 

importante e oferece suporte para o iniciante, que possivelmente encontra dificuldades e 

insegurança em trilhar sua trajetória profissional. As unidades 15, 57, 65 e 101 apontam, mais 
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uma vez, a relevância do apoio ao docente, que, por sua vez, vivencia menos dificuldades e 

enfrenta os problemas do contexto escolar com mais alento e satisfação.   

A interpretação proveniente das unidades 47, 48, 67, 68 e 69 é a de que é complicado 

para o iniciante se sentir pertencente ao grupo, ou reconhecer seus pares, quando seu 

ambiente de trabalho é hostil. O professor está sujeito a encontrar colegas de trabalho que 

não se interessam em fazer amizades e tampouco estão preocupados em inserir o novato no 

grupo. Essa desagradável situação contribui para o isolamento do indivíduo e desencadeia o 

sentimento de solidão para o docente que acaba de iniciar a carreira. É o que acontece na 

unidade 68 quando o professor relata uma experiência de trabalho em uma cidade onde não 

conhecia os moradores, numa escola grande e com poucas turmas (o que acarreta tempo 

ocioso na escola). A falta de acolhimento dos professores mais antigos, sentida na pele pelo 

iniciante, fez com ele se sentisse perdido e invisível aos olhos dos seus pares, dificultando 

ainda mais o seu entrosamento com a comunidade escolar.  

 O perfil da escola exerce um papel considerável na qualidade de vida 

profissional do professor iniciante é a unidade que reúne as “antigas” unidades (11, 20, 50, 

51, 53, 78, 84 e 94). Levando em conta que cada escola tem seu perfil, ainda assim ela é capaz 

de influenciar a permanência ou não do profissional em sua careira docente devido à maneira 

como ela lida com os problemas e desafios do contexto escolar. A percepção dos professores 

em início de carreira exibe a relevância da organização e da gestão nessa fase do docente, que 

pode ser acometida por experiências ruins e/ou traumáticas, colocando à prova a estabilidade 

da sua profissão.  

Muitas vezes, o profissional iniciante se submete a condições desfavoráveis de 

emprego para conseguir iniciar a carreira, como podemos identificar nas unidades 66, 72 e 

76. É comum o docente começar a lecionar em escolas de difícil acesso, por contratos de 

substituição de professores ausentes por férias ou licenças médicas, ou em cargos 

incompletos, com poucas turmas e aulas. O principiante espera encontrar a oportunidade de 

trabalho ininterrupto e participar dos acontecimentos e eventos desenvolvidos durante o ano 

letivo escolar, o que acarreta saldo positivo de experiências para a sua trajetória. Todavia, essa 

realidade é procrastinada pela instabilidade profissional.  

Uma “nova” unidade expressa a concepção de que o professor em início de carreira 

é visto, muitas vezes, como paliativo. Segundo as unidades 74, 75, 77 e 86, o trabalho do 

docente iniciante é desacreditado pelos profissionais mais experientes, que o colocam em 

posição de auxiliar, pronto para atender aos imprevistos escolares, como manter os alunos 

disciplinados, ocupados e assentados em seus lugares na ausência do professor regente. A 
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interpretação dessas unidades sugere a ideia de que o professor em início de carreira não é 

capaz de lecionar sozinho e ele só é aceito pela escola quando a gestão não encontra um 

profissional mais experiente para o cargo em questão.  

As unidades 40, 45 e 49 mostram que os professores enfrentam dificuldades 

relacionadas à organização da escola.  

O professor iniciante relata, na unidade 123, que a distância entre a escola básica e o 

ensino superior é um fator que incomoda o professor em início de carreira. Outra 

afirmação dos professores é a de que a sociedade desvaloriza a profissão docente e 

desencoraja o professor iniciante a continuar na profissão, considerada a partir da 

interpretação das unidades 112 e 113. Esse é um fato que contribui para o mal-estar docente.  

Identificadas as unidades de significado e continuando a análise do material, foi 

possível estabelecer uma comunicação entre essas unidades. Isto é, percebidas as 

convergências temáticas entre as unidades articuladas pelas falas dos professores participantes 

do grupo focal, estas foram reagrupadas e organizadas por meio de operações de redução, que 

deram origem aos grupos de significado. 

Das 22 unidades de significado presentes no Quadro 7, foram construídos quatro 

grupos de significado. Depois de compor tais grupos, partimos para a caracterização deles. 

Num esforço de compreensões cada vez mais gerais sobre os desafios do início da carreira 

docente do professor de Matemática, pudemos perceber certas confluências, as quais foram 

integradas, chegando, assim, às categorias finais emergentes da análise.  

A seguir, de modo sumário, apresentamos os quatro grupos de significado emergentes 

dos agrupamentos das compreensões referentes às experiências dos professores de 

Matemática acerca do início da carreira docente. 

 

Figura 1 - Grupos de significado 

 

As dificuldades vivenciadas pelos professores em início de carreira, relacionadas às 

tarefas profissionais e a transição de discente a docente, contribuem para o que consideramos 

ser o choque de realidade. 

 

Os sentimentos de solidão, a inexperiência, a insegurança e o medo, vivenciados 

pelos professores em início de carreira contribuem para o desgaste físico e emocional do 
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docente. 

 

O apoio dos profissionais mais experientes atua como um fator de ajuda aos 

professores iniciantes, que precisam aprender a lidar com os problemas e desafios 

decorrentes da profissão. 

 

A condição institucional reflete diretamente na qualidade de vida profissional do 

docente. 

 

As dificuldades vivenciadas pelos professores em início de carreira, relacionadas 

às tarefas profissionais e à transição de discente a docente, contribuem para o que 

consideramos ser o choque de realidade. Esse é o grupo para o qual convergiram as 

unidades 1, 3, 4, 5, 8, 12, 14 e 21. Durante as falas dos professores, percebemos que os 

aspectos e os problemas característicos dessa fase inicial de construção profissional parecem 

confirmar o que aponta a literatura sobre o início da carreira docente. Os professores 

iniciantes enfrentam problemas na condução das suas aulas por se sentirem despreparados e 

inseguros em relação aos conteúdos trabalhados em sala. O planejamento das ações e das 

atividades escolares requer do docente uma boa administração do tempo, pois, quando não 

realizado em tempo hábil, o leva ao desconforto e ao questionamento sobre a eficiência do seu 

trabalho.  

Outro problema é a transição de discente a docente, que não se configura em um 

processo simples, já que, da noite para o dia, o indivíduo precisa mudar de perspectiva, uma 

vez que a profissão determina, em mesmo grau de exigência, as devidas responsabilidades, 

como a parte burocrática que compete a todos os profissionais, independente da fase em que o 

docente se encontra. Para o professor em início de carreira, até o simples preenchimento do 

diário de classe se configura num grande desafio, assim como a necessidade de aprender a 

lidar rapidamente com as regras escolares. Por isso, essa fase inicial é, muitas vezes, 

considerada uma fase de sobrevivência.  

Contudo, um dos problemas mais delicados inerente ao papel do educador é a sua 

conduta em relação ao perfil dos estudantes. Os professores relataram sentir grandes 

dificuldades com o comportamento, com a manutenção da disciplina e, principalmente, com a 

motivação dos alunos. Por isso, a partir da percepção dos professores de Matemática que 
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relataram todos esses aspectos vivenciados no contexto escolar, podemos perceber a 

experiência do choque de realidade nessa fase da carreira.  

Os sentimentos de solidão, a inexperiência, a insegurança e o medo, vivenciados 

pelos professores em início de carreira, contribuem para o desgaste físico e emocional do 

docente. As unidades que tratam dos sentimentos experimentos pelos professores iniciantes 

de Matemática estão reunidas nesse segundo grupo. Percebemos o quanto esses sentimentos, 

frente às dificuldades apresentadas na fase inicial da docência, têm acarretado situações 

desagradáveis à vida profissional do docente, que, ao se deparar com as condições adversas 

do trabalho, tende a pensar em desistir. Essa situação desenvolve incertezas em relação à 

escolha e permanência na profissão. A influência do contexto escolar juntamente com os 

sentimentos experimentados e problemas enfrentados em sala de aula levam os professores, 

até mesmo aqueles em cargos efetivos, a revelarem dúvidas sobre a continuidade na carreira. 

Os professores falam claramente que é grande o sentimento de solidão. Com a inexperiência e 

as dificuldades que surgem, são gerados alguns dilemas, incidentes do impacto com a 

realidade.  

O terceiro grupo engloba as unidades de significado que revelam que o apoio dos 

profissionais mais experientes atua como um fator de ajuda aos professores iniciantes, 

que precisam aprender a lidar com os problemas e desafios decorrentes da profissão. 

Entendemos que a entrada na carreira pode provocar no docente certa insegurança e muitas 

dúvidas decorridas da inexperiência por não saber ao certo o que irá encontrar no ambiente de 

trabalho. Essa situação é suficiente para compreendermos o motivo de os professores terem 

citado, em inúmeras vezes, a importância do apoio e que a ausência deste desmotiva o 

professor iniciante.  

A colaboração dos experientes é esperada pelos iniciantes como forma de auxílio para 

iniciarem seus trabalhos e a relação de amizade (aqui entendida como colega de profissão) 

transmite conforto e recepção para aquele, cujo ambiente é totalmente novo. Essa condição 

fica bastante evidente na fala dos professores, que, embora reconheçam que nessa fase o 

processo de socialização é mais difícil, fica indiscutível quando percebemos o quanto é 

relevante para eles que haja uma relação de apoio entre os profissionais, pois é nesse 

momento que a ajuda dos pares se constitui num espaço de relatos e trocas, que geram 

aprendizados mútuos. A troca de experiências entre os colegas faz toda a diferença, uma vez 

que os iniciantes precisam dessa oportunidade, para que percebam que os outros professores 

também enfrentam os mesmos problemas e têm objetivos semelhantes quanto ao 

desenvolvimento dos seus alunos. Essa troca de relatos, ou mesmo esse processo de 
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socialização, contribui para que os iniciantes se sintam encorajados a enfrentar seus 

problemas e desafios profissionais.  

A interpretação das unidades com as quais formamos o quarto grupo de significados 

expressa que a condição institucional reflete diretamente na qualidade de vida 

profissional do docente. Esse quarto grupo me permitiu perceber que a questão institucional 

foi um fato marcante no discurso dos professores de Matemática, que a descrevem apontando 

seus incômodos e suas dificuldades diante dessa fase inicial da carreira.  

Num primeiro momento, percebemos elementos relativos à condição de entrada na 

carreira, que evidenciam uma fase de ajuste profissional, na qual o docente, para começar a 

lecionar, aceita a posição de professor substituto na rede pública, em escolas de difícil acesso 

e em turmas consideradas complicadas. O professor recém-formado, após seu ingresso na 

escola, passa pela adaptação ao novo ambiente de trabalho, e a cultura em que está inserido 

exerce fortes influências nesse processo.  

As cobranças exigidas do iniciante estão presentes em seu cotidiano escolar e são 

cumpridas, muitas vezes, com grandes dificuldades, principalmente quando sua liberdade para 

experimentar novas ações é restrita e suas atividades aparentam ter menor valor aos olhos dos 

gestores. O modo como a escola recebe seus funcionários juntamente com seu modelo de 

organização têm considerável parcela de responsabilidade na qualidade de vida profissional 

dos docentes, pois o professor sem experiência e com pouco conhecimento dos seus direitos e 

deveres fica à mercê da boa vontade e honestidade dos dirigentes. Em geral, é evidente que os 

professores de Matemática iniciam suas carreiras como eventuais. Essa condição favorece o 

constrangimento e potencializa a insegurança e o choque de realidade do contexto 

profissional. 
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Quadro 8 – Grupos de significado 

  

1 - O professor iniciante sente-se 
despreparado e pode encontrar problemas ao 
conduzir suas aulas. 

 
3 - Dificuldades relacionadas à 

administração do tempo (preparação e 
duração das aulas e, elaboração e correção 
das atividades de classe).   

 
4 - Dificuldades relacionadas aos 

conteúdos a serem desenvolvidos em sala. 
 
5 - O professor iniciante relata 

dificuldades relacionadas à parte burocrática, 
ao preenchimento dos diários de classe e às 
regras da escola. 

    
8 - Os professores iniciantes relataram 

dificuldades com a manutenção da disciplina 
em sala e com a desmotivação dos alunos, 
que permeia as diversas características 
individuais. 

 
12 - A transição de discente para 

docente não é um processo simples. 
 
14 – A sobrevivência no início da 

carreira está ligada ao fato do professor estar 
pronto para mais um dia de aula, 
independente da situação vivenciada por ele. 

 
21 - A distância entre a escola básica e 

o ensino superior é um fator que incomoda o 
professor em início de carreira. 

 

 

 

 

 

As dificuldades 

vivenciadas pelos professores 

em início de carreira, 

relacionadas às tarefas 

profissionais e à transição de 

discente a docente, 

contribuem para o que 

consideramos ser o choque 

de realidade.  
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2 - O professor iniciante experimenta 
sentimentos de insegurança e medo, se 
preocupa com sua capacidade, competência e 
tem dúvida quanto a sua escolha profissional. 

 
11 - O trabalho do professor iniciante 

pode ter um desgaste físico e emocional, 
levando-o a sentimentos de desmotivação, 
frustração e impotência.  

 
13 - Professores em início de carreira 

que vivenciam experiências traumáticas 
desencadeiam sentimentos suscetíveis ao 
abandono da profissão. 

 

 

 

 

6 - A falta de apoio dos profissionais 
mais experientes torna a entrada na carreira 
dos professores mais difícil. 

 
22 - A sociedade desvaloriza a 

profissão docente e desencoraja o professor 
iniciante a continuar na profissão. 

 
7 - Apesar dos sentimentos 

experimentados pelos iniciantes, 
acompanhados por desequilíbrios emocionais, 
os professores conseguiram se superar e 
encontrar satisfação profissional. 

 
15 - O professor iniciante sente-se 

seguro, motivado e apto para a função quando 
ele recebe o apoio de profissionais mais 
experientes. 

    

 

 

 

 

Os sentimentos de 

solidão, a inexperiência, a 

insegurança e o medo, 

vivenciados pelos professores 

em início de carreira 

contribuem para o desgaste 

físico e emocional do 

docente. 

O apoio dos 

profissionais mais 

experientes atua como um 

fator de ajuda aos 

professores iniciantes, que 

precisam aprender a lidar 

com os problemas e desafios 

decorrentes da profissão. 
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9 - Os diversos tipos de cobranças 
estão presentes no cotidiano escolar do 
professor iniciante (escola, direção, alunos). 

 
10 - O professor iniciante não tem 

liberdade e muitas vezes seu trabalho é 
menosprezado. 

 
16 - É complicado para o iniciante se 

sentir pertencente ao grupo, ou reconhecer 
seus pares, quando seu ambiente de trabalho é 
hostil.  

 
 
17 - O perfil da escola exerce um 

papel considerável na qualidade de vida 
profissional do professor iniciante. 

    
18 - Muitas vezes o profissional 

iniciante se submete a condições 
desfavoráveis de emprego para conseguir 
iniciar a carreira. 

 
19 - O professor em início de carreira 

é visto, muitas vezes, como paliativo. 
 
20 - Dificuldades relacionadas à 

organização da escola. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A condição 

institucional reflete 

diretamente na qualidade de 

vida profissional do docente.   
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Finalmente, chegamos a essa etapa importante do percurso da análise de conteúdo, que 

nos possibilitou passar a três categorias finais, que respondem à questão investigativa 

proposta no início desta pesquisa: “Quais os desafios do início da carreira docente na 

percepção dos egressos da licenciatura em Matemática que participaram do PIBID?” 

Essas categorias e as relações que se estabelecem entre elas correspondem à 

experiência concreta vivida pelos professores iniciantes de Matemática em suas trajetórias 

profissionais do contexto escolar. Concluída esta fase da análise, damos sequência com a 

discussão e compreensão dessas categorias apoiando-nos nos aportes teóricos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

 

Quadro 9 – Categorias finais 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

 

 

 

 

 

 

 

As dificuldades vivenciadas pelos 

professores em início de carreira, 

relacionadas às tarefas 

profissionais e à transição de 

discente a docente, contribuem 

para o que consideramos ser o 

choque de realidade. 

Dificuldades relacionadas com as 

tarefas profissionais. 

Os sentimentos de solidão, a 

inexperiência, a insegurança e o 

medo, vivenciados pelos 

professores em início de carreira 

contribuem para o desgaste físico 

e emocional do docente. 

Dificuldades relacionadas com o 

sistema escolar e suas condições 

de trabalho. 

O apoio dos profissionais mais 

experientes atua como um fator 

de ajuda aos professores 

iniciantes, que precisam aprender 

a lidar com os problemas e 

desafios decorrentes da profissão. 

Dificuldades relacionadas com a 

falta de apoio ao professor 

iniciante. 

A condição institucional reflete 

diretamente na qualidade de vida 

profissional do docente. 
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CAPÍTULO V – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Este capítulo foi construído em função do nosso objetivo de responder à questão 

geradora desta pesquisa. Por meio do conhecimento e da compreensão dos desafios do início 

da carreira docente na percepção dos participantes envolvidos, analisamos as reflexões 

produzidas por eles a respeito das suas experiências da prática profissional. Dessa forma, 

buscamos discutir os resultados concebidos à luz dos diversos teóricos estudados e 

mencionados na investigação.   

A fim de organizar este capítulo para um melhor entendimento, nós o apresentamos 

separado em três seções. Cada seção se refere a uma das categorias finais, elaboradas a partir 

da nossa compreensão acerca do tema versado: 1) Dificuldades relacionadas às tarefas 

profissionais; 2) Dificuldades relacionadas ao sistema escolar e suas condições de trabalho; e 

3) Dificuldades relacionadas à falta de apoio ao professor iniciante.  

 

5.1 Dificuldades relacionadas às tarefas profissionais 

 

A análise do conteúdo, dos discursos dos professores participantes, nos permitiu 

desencadear uma importante reflexão acerca das dificuldades enfrentadas pelos docentes. 

Logo, a primeira categoria apontada como resposta à pergunta geradora desta pesquisa nos 

leva a discutir os assuntos tangentes às tarefas profissionais entendidas como problema.  

Observamos as falas9 dos professores, ao demonstrarem o despreparo profissional 

agravado para o fato de os problemas, ao conduzirem as aulas, tiverem sido um desafio que 

fez parte da realidade que as confrontou. Rita de Cássia relata “que quando assumiu sua 

primeira turma, foi muito difícil, pois não sabia ao certo o que fazer”, e a professora A 

contribuiu com a fala da colega afirmando que “a primeira aula é a mais tensa. [...] parece que 

passa sua vida inteira naquele primeiro horário, e você fica pensando: será que é isso 

mesmo?”  

Além dos relatos dos professores, outros desafios foram apontados durante a discussão 

do grupo focal como, por exemplo, a dificuldade de administração do tempo. Esse problema, 

comentado por um dos professores, nos mostra uma preocupação em cumprir o planejamento 

das aulas com precisão. Entretanto, planejamento e precisão são dois elementos 

independentes. Embora exista a busca por exercer um em função do outro, quando o assunto é 

                                                
9 Falas retiradas da transcrição literal do grupo focal. 
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teoria e prática, normalmente, a realidade é quem conduz o processo em questão. Desse 

modo, a facilidade para desenvolver um programa de ensino previamente elaborado fará parte 

do processo de aprendizado do docente, construído a partir da vivência dele com a sala de 

aula e com as necessidades apresentadas pelos alunos. Na fala10 do professor, percebemos sua 

ansiedade:  

 
Eu, no início da minha carreira, uma coisa que eu tinha muita dificuldade era de 
mensurar uma aula. Eu não conseguia me planejar bem, saber, por exemplo, planejar 
uma aula para durar 50 minutos. Ou ela faltava ou ela extrapolava, mas nunca dava 
isso. Eu não conseguia cumprir o ciclo da aula muito bem, né? Eu demorei um 
pouco isso, para conseguir fazer, né? (Maximiliano)  

 

Outro potencial fator ligado à insegurança e ansiedade diz respeito à maneira de 

ensinar os conteúdos aos alunos. Há, ainda, a cobrança ao docente por saber responder às 

diversas questões que lhe forem solicitadas. Ao discutir sobre esses desafios enfrentados, os 

professores compartilharam suas inquietações11:  

 
Eu acho que um dos maiores fatores que eu lembro que deixa a gente, assim, com 
medo, é a insegurança que a gente tem de encarar uma sala de aula, e perante o 
nosso conteúdo, não saber colocar para o aluno determinadas matérias, assim, de 
forma com que eles entendam. [...] eu pensava assim: será que eu vou conseguir dar 
uma aula à altura do que elas – professoras da escola – imaginam que eu possa dar? 
Será que eu vou conseguir explicar o conteúdo de forma que todos entendam? 
(Eliene) 
Aí, eles – alunos – chegavam com as questões do ENEM... Aí, eles queriam saber de 
Física. Aí, eu falava: ‘Gente, pelo amor de Deus, eu não estou dando conta nem da 
Matemática, sabe?’ (Professora A) 
Porque todo mundo acha que a gente sai da faculdade sabendo tudo, que a gente é 
uma calculadora ambulante. [...] Muita coisa realmente tem que estudar. Não que a 
gente não saiba, mas a gente tem que relembrar. E todo mundo acha que você 
chegou, qualquer coisa que estiver ali, você vai ter que saber resolver na hora (Rita 
de Cássia).  

 

Esses depoimentos nos mostram os professores iniciantes apreensivos ao conduzirem 

o aprendizado dos alunos e preocupados com as exigências acerca do domínio da Matemática. 

A carga de responsabilidade, tensão e irritação, percebida a partir do processo da reflexão 

coletiva, nos possibilitou problematizar sobre a prática de ensino dos docentes. 

Compreendemos que, logo no início da carreira, o professor precisa entender e atender às 

necessidades apresentadas pelo contexto escolar e, paralelamente, começar o processo de 

construção, à base de tentativa e erro, da sua metodologia de ensino. A sala de aula, então, se 

                                                
10 Fala retirada da transcrição literal do grupo focal. 
11 Trechos retirados da transcrição literal do grupo focal. 
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transforma num ambiente propício de estudo mútuo, no qual os docentes aprenderão a atuar 

com mais segurança e autonomia.  

Retomando alguns teóricos citados, temos Garcia (1999), que trata a docência como 

uma oportunidade para aprender a ensinar, mas também nos diz que o início da carreira é uma 

etapa, na qual o professor experimenta diversas situações capazes de tirá-lo de sua zona de 

conforto, ou seja, de lidar com transformações pessoais e, normalmente, se deparar com certa 

falta de confiança no desenvolvimento de seu trabalho. Para Huberman (1995), os primeiros 

anos da docência se caracterizam como um tatear constante, em que a preocupação do 

professor com o desenvolvimento profissional provoca sentimentos como a insegurança e a 

ansiedade decorrentes da inexperiência e da complexidade da nova função exercida. 

Huberman (1995) também sugere que a “entrada na carreira” representa o descompasso entre 

os ideais e a realidade da rotina escolar, vindo daí a expressão “choque de realidade”. 

Os professores participantes se mostraram um tanto incomodados com o fato de 

chegarem à escola sem saberem preencher o diário de classe e por não conseguirem encontrar 

um colega de trabalho para ensinar, trocar ideias ou sanar suas dúvidas. Na fala dos docentes, 

notamos que as regras da escola também se configuram em dificuldades. Embora não tenham 

sido especificadas, notamos que eles se referiam à falta de companheirismo e acolhimento ao 

profissional iniciante. Dessa forma, na percepção dos pesquisados, na escola não há 

interlocutores dispostos ou disponíveis a encontrar com os professores iniciantes algumas 

saídas para as situações que os angustiam. 

Além da complexidade da prática enfrentada pelos docentes, a indisciplina dos alunos 

foi mencionada pelos participantes como um problema do cotidiano escolar. No contexto 

brasileiro, normalmente, os professores mais antigos da escola têm preferência sobre a 

escolha das turmas a serem trabalhadas. Isto é, não é de se estranhar que uma das principais 

dificuldades encontradas pelos professores em início de carreira seja referente à gestão de sala 

de aula. A fala da professora Janete mostra que ela se sentiu despreparada, emocional e 

profissionalmente, em relação aos problemas de indisciplina e gestão de turma: 

 
[...] a indisciplina não era só comigo, mas eu, no início de carreira, eu tinha menos 
recurso para lidar, eu tinha menos experiência. [...] às vezes, você estava virado para 
o quadro escrevendo alguma coisa e quando você olhava tinham dois se pegando lá 
no fundo da sala. Teve um dia que tinha um menino perto da porta, o outro levantou 
de repente, foi lá e chutou a cabeça do outro. O outro caiu. Eu cheguei ouvir um dia 
alguém falar assim: ‘Janete, esses meninos brigam mesmo, mas não pode acontecer 
de um sangrar o outro’. Olha só a situação, o nível. Deixar roxo, tipo, podia. Uma 
professora, um dia, uma professora já mais velha, eles falaram um dia, foi uma 
confusão, acho que ela pegou uma ponta de lapiseira e bateu nas costas de tanto de 
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desespero. Naquele ano, a escola estava, assim, um caos, a escola, e eu 
começando.12 

 

A questão da indisciplina é um dos principais entraves ao exercício profissional 

docente e, muitas vezes, está ligada ao grande número de alunos em sala ou, ainda, ao 

desinteresse de alguns pelos conteúdos estudados. Lima (2006) e Rocha (2007) apontam que 

manter a disciplina em sala de aula é uma dificuldade dos professores em início de carreira. 

Isso nos leva a pensar: esse problema acomete apenas com os profissionais em início de 

carreira? Por que existe tanta indisciplina e falta de respeito ao professor? Ou, qual o motivo 

para tamanha desmotivação?  

Para Dayrell (2007), a indisciplina em sala é ocasionada pela forma como os jovens 

vêm se estabelecendo como alunos. Na escola, ainda domina o pensamento de que o aluno, ao 

entrar nesse ambiente, deve deixar sua realidade do lado de fora e se vestir de uma disciplina 

escolar e investir numa aprendizagem de conteúdos. Entretanto, nossos jovens são fruto de 

múltiplas interações, diferente de alguns anos atrás, em que os alunos eram o produto de uma 

única instituição socializadora. Os jovens de hoje carregam consigo uma enorme bagagem, 

carregada com suas experiências sociais e culturais. Eles apresentam demandas e 

necessidades particulares, e o seu desenvolvimento com as disciplinas vai depender de como 

cada um se enxerga como aluno e atribui sentido àquilo que é ensinado.  

Essa condição do aluno caracteriza o choque de realidade experimentado pelo 

professor ao iniciar suas tarefas em seu ambiente de trabalho. A complexidade que envolve as 

questões relativas à indisciplina e ao desinteresse dos alunos é fatore relevante, que 

desestimula os docentes em sua ação cotidiana. O simples fato de o professor interromper a 

aula para chamar a atenção de um ou mais alunos já compromete a concentração dos demais. 

Em uma das falas dos participantes, percebemos que a desmotivação do professor está 

diretamente ligada a não saber como lidar com a falta de interesse e de perspectiva de futuro 

dos seus alunos. 

 
[...] eu tenho percebido que o comportamento dos alunos em várias questões tem 
mudado muito. Hoje em dia, creio eu que essa dificuldade está maior, de chegar 
numa sala de aula e enfrentar a falta de atenção, falta de interesse. Antes, eu tinha 
mais interesse, mais disposição, eu ia com mais vontade de querer passar coisas 
novas. Hoje em dia, a gente já vai, né? Menos empenhada a isso. [...] a clientela que 
a gente está recebendo está totalmente diferente. Eu vejo que os valores estão 
mudando a cada ano, incluindo família nesse caso. Estão mudando, estão cada vez 

                                                
12 Trecho retirado da transcrição literal do grupo focal. 
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mais difíceis. A gente está tendo que tomar decisões que não eram para serem 
tomadas ali perante uma sala de aula (Eliene).13 

 

Nesse contexto, percebemos que a escola e seus profissionais estão inseridos numa 

situação desafiadora, na qual cabe aos professores desenvolverem habilidades que os tornem 

capazes de lidar com questões emocionais, afetivas, sociais e cognitivas dos alunos. Ou seja, 

os professores têm assumido a responsabilidade de exercer funções que deveriam ser de 

outros profissionais, como assistentes sociais e psicólogos.  

Outra dificuldade apontada pelos participantes tem a ver com a transição de discente 

para docente. A tranquilidade não é uma característica presente nessa fase, pois é um período 

que exige paciência e compreensão dos profissionais envolvidos, direta ou indiretamente, com 

o professor que acabou de chegar ao ambiente escolar. É o tempo em que o professor precisa 

entender a dinâmica de trabalho do espaço onde está inserido e em que o amadurecimento 

profissional docente está ligado às experiências vividas por ele.  

O professor Maximiliano compartilhou conosco que essa transição foi difícil, porque 

ele se viu numa posição totalmente diferente daquela que estava acostumado: “Hoje, eu entro 

na escola com uma responsabilidade. Eu entro para trabalhar e tenho que me planejar pra 

aquilo. Eu acho que tem essa mudança de perspectiva”14.  

Para o profissional que está iniciando a carreira, as dificuldades e os desafios estão 

sempre presentes em seu trabalho. A análise dos relatos dos professores nos mostrou que os 

iniciantes saem da faculdade com muita teoria e pouca prática, e isso dificulta a atuação em 

sala de aula. Nesse sentido, Marcelo (2010) aponta que os primeiros anos da docência são 

essencialmente significativas, pois é o período quando acontece a transição de aluno a 

professor e, por isso, surgem as mais variadas dúvidas e tensões. É uma fase complexa do 

professor, pois é um período importante e ao mesmo tempo difícil, no qual os desafios 

enfrentados se constituem numa realidade de sobrevivência cotidiana. A professora Rita de 

Cássia comentou que o início foi desafiador:  

 
Teve dias que eu pensava em não voltar, sabe ‘eu acho que não vou dar conta’, ‘vou 
desistir’. Só que, ao mesmo tempo, ‘se eu desistir agora, eu não vou ter coragem de 
voltar de novo’. Então, realmente, era uma sobrevivência, porque todo dia aparecia 
uma coisa nova, uma situação nova, que você tem que encarar e estar pronto para 
voltar no outro dia. Então, foi bem difícil.15 

 

                                                
13 Trecho retirado da transcrição literal do grupo focal.  
14 Trecho retirado da transcrição literal do grupo focal. 
15 Trecho retirado da transcrição literal do grupo focal.   
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Esse comentário da professora Rita de Cássia já foi discutido por Huberman (1995) 

quando ele afirma que o início da carreira docente é repleto de aprendizagens intensas, as 

quais podem traumatizar e/ou despertar no professor a necessidade de sobrevivência frente 

aos desafios da carreira. O autor ainda nos diz que a sobrevivência e a descoberta fazem parte 

dessa etapa. Nessa direção, a professora Janete conta um pouco sobre sua experiência 

entendida como sobrevivência: 

 
A gente vai se adaptando é todo dia. Hoje, você aprende uma coisa nova... Você tem 
que ir observando todos os dias: ‘Olha, hoje, eu fiz isso e não deu certo. O que eu 
vou fazer amanhã para mudar isso?’ A gente tem que observar demais o nosso 
trabalho. ‘O que eu fiz que não deu certo?’ Você tem que pensar nisso todo dia.16 

 

Tardif e Raymond (2000) corroboram a ideia de sobrevivência e afirmam que o 

aprendizado profissional está diretamente ligado a essa condição, que, muitas vezes, se 

apresenta difícil. Por sua vez, o professor dá início ao desenvolvimento da sua capacidade e 

construção dos seus saberes experienciais e os transforma, muito, cedo em certezas 

profissionais. O repertório de competências adquiridos constitui, então, o alicerce sobre o qual 

serão edificados os saberes aplicados por todo o restante da carreira.   

Contudo, tais fragilidades, apontadas pelos professores, compõem mais uma lacuna, 

que tange à ausência de uma prática efetiva na formação inicial. A dificuldade destacada pelos 

participantes da pesquisa diz respeito à distância entre o ensino superior e a escola básica; ou 

seja, a distância entre a formação que a instituição universitária lhes proporcionou e a prática 

escolar que passaram a vivenciar como docentes. Percebemos isso claramente nas falas17 dos 

professores: 

 
O estágio não era tão legal, era muito distante essa questão das aulas, de 
acompanhamento, os relatórios. Acho que era tudo muito vazio, era tudo muito 
burocrático. Mas em questão de fazer o estágio mesmo, a gente era muito sozinho, a 
gente ia pra escola e ficava uns períodos lá... (Maximiliano) 
 
O ideal seria você fazer, porque estava inserido ali. E a gente fazia meio que como 
uma obrigação. Porque você tinha um relatório para entregar. Quando eu fui fazer 
estágio, eu sentava preocupada no que eu ia escrever, eu não estava prestando 
atenção no que estava acontecendo, eu ficava mais: ‘Preciso escrever, preciso anotar 
o que está acontecendo’. Então, você não presta atenção no que está rolando com os 
alunos, se eles estão gostando daquela maneira que o professor ensina. Você perde 
muita coisa no estágio (Rita de Cassia). 

 

                                                
16 Trecho retirado da transcrição literal do grupo focal.   
17 Trechos retirados da transcrição literal do grupo focal. 
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Os depoimentos apresentados apontam que a maior parte do estágio não revela o 

cotidiano da sala de aula, pois se reduz a atividades de observação dos alunos da licenciatura 

in loco, supervisão precária do professor regente de turma e de relatórios obrigatórios 

exigidos pela instituição superior. Nesse aspecto, Lima (2006) faz uma crítica em relação ao 

estágio e pontua que esse exercício se restringe a captar os desvios e falhas das escolas e dos 

professores, revelando-se inócuo como prática efetiva para a formação docente, que resulta no 

distanciamento cada vez maior entre a universidade e as instituições escolares. O professor 

Maximiliano comenta: “Quando a gente está na universidade, a gente se sente muito distante 

da escola, como também quando estamos na escola a gente se sente muito distante da 

universidade”.  

Todos esses relatos apresentados pelos professores iniciantes sobre as dificuldades 

enfrentadas no contexto escolar, em especial sobre as tarefas profissionais, corroboram o 

“choque de realidade”, que se configura através da diferença encontrada pelos professores 

entre a idealização da realidade, segundo as vivências que lhes foram apresentadas na 

formação inicial, e a realidade tal qual é experimentada pessoalmente na inserção profissional.  

 

5.2 Dificuldades relacionadas ao sistema escolar e suas condições de trabalho 

  

Trouxemos nesta seção as reflexões dos professores participantes acerca dos 

sentimentos experimentados no início da carreira, bem como das dificuldades relacionadas à 

condição institucional, que refletem diretamente na qualidade de vida do profissional.  

A partir da consideração de fundamentais trabalhos, como os de Huberman (1995), 

Garcia (1999) e Tardif e Raymond (2000), notamos que algumas características levantadas 

pelos docentes vão ao encontro do que a literatura afirma sobre os dissabores profissionais. 

Contudo, a discussão desta segunda categoria nos trouxe a seguinte inquietação: por que o 

início da docência é tão difícil e sofrido? Os depoimentos dos participantes indicam alguns 

pontos.  

Em primeiro lugar, percebemos a vulnerabilidade do docente em seu próprio ambiente 

de trabalho. As dificuldades são evidenciadas pelo sentimento de insegurança quanto à 

capacidade profissional, que, de forma indireta, demonstra estar ligada ao medo em relação à 

estabilidade do emprego. Essas preocupações estão presentes nas falas dos professores:  

 
[...] um dos meus maiores desafios foi a insegurança mesmo de formar uma aula 
com que todos entendessem, com que os professores também tivessem, como que eu 
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posso falar? Essa visão de mim, né? ‘Ela vai dar conta?’ E se eu não desse conta? 
(Eliene) 

 
[...] fiquei três, quatro meses lá. Nesse ano, tinha uma professora de Matemática que 
foi dispensada. Então, eu pensei assim: ‘Acho que eu vou ser dispensada’ 
(professora A).18 

 

A condição de insegurança e medo é aliada a outros sentimentos que potencializam o 

mal-estar docente. Os professores sofrem por se sentirem impotentes em sala de aula e 

experimentam níveis de frustração, que os levam ao questionamento quanto à escolha 

profissional. O problema maior, aqui detectado, está relacionado ao desgaste físico e 

emocional prematuro dos iniciantes, que vai sendo erguido a partir dessas situações, as quais 

são capazes de provocar o descontentamento com a carreira. Os participantes declaram:  

 
Eu acho que esse mesmo sentimento, de impotência, de fraqueza, de insegurança. 
Você não sabe se vai dar certo. São muitos sentimentos que passam. Medo... (Rita 
de Cássia) 

 
Meu sentimento era de impotência. Aí, eu pensava assim: ‘Por que que todo mundo 
me ensina? A sogra ensina, o irmão ensina. Daqui a pouco, o cachorro está me 
ensinando’ (risos). E eu lá sem saber o que fazer! (Janete) 

 
Quando você não consegue, seja por indisciplina, seja por interferência externa, seja 
por qualquer outro motivo, isso causa uma frustração. Tem dia que a gente sai 
frustrado da escola.  [...] Será que eu vou conseguir mesmo? Todo mundo já teve um 
dia que falou assim: ‘Será que eu estou fazendo a escolha certa? Será que eu 
realmente quero isso?’ (Maximiliano)19 

 

Ainda nessa mesma direção, problematizamos um pouco mais sobre as reflexões 

obtidas pelo compartilhamento das experiências pessoais dos docentes e percebemos que 

algumas situações são tão desagradáveis que chegam ao ponto de não só colocar em xeque a 

escolha profissional, como também se agravam e levam o professor ao afastamento ou, até 

mesmo, ao abandono da carreira. Foi exatamente o que aconteceu com dois dos cinco 

professores participantes desta pesquisa. Os conflitos que Janete vivenciou em seu primeiro 

ano foram complicados de serem contornados e, por isso, ela se sentiu desestabilizada e 

sobrecarregada emocionalmente. Logo, como resultado, sua decisão tendeu para o 

desligamento das tarefas escolares por um ano até que sua saúde lhe possibilitasse retornar à 

função. Já com Maximiliano foi um pouco diferente, porém, apenas no quesito saúde, pois, 

quando ele percebeu que seu contrato não o favorecia e o deixava descontente, devido às 

                                                
18 Trechos retirados da transcrição literal do grupo focal.   
19 Trechos retirados da transcrição literal do grupo focal.   
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condições às quais estava submetido, ele simplesmente optou por não renovar e, assim, 

deixou de trabalhar em uma determinada escola.  

Esse último caso nos desperta para o fato de como algumas experiências ruins podem 

exercer grande influência na vida do profissional. Buscando subsídios capazes de sustentar 

nosso questionamento sobre essa difícil e sofrida fase para alguns professores, seguimos 

apontando outros elementos que amparam nossa discussão, como no caso das cobranças 

excessivas, da falta de liberdade e do menosprezo que os professores iniciantes suportam no 

ambiente de trabalho. O depoimento da professora A ilustra esses elementos em sua rotina de 

trabalho:  
 

[...] em 2015, eu tive uma experiência quase que horrível numa escola. Agora, eu 
estava até vindo pra cá com um professor que deu aula de História lá, e assim, era 
um oitavo ano numa escola que os alunos tinham que ficar 50 minutos sentados, 
virados pra frente, sem conversar, sem olhar para o lado, o lápis não podia cair no 
chão, sabe? E a diretora só olhando na câmera. [...] nossas portas têm que ficar 
arreganhadas, porque ela passa lá, fica vendo sua aula. Aí, mandou uma supervisora 
assistir minha aula. Ué, tudo bem, né, gente, se for pra falar: ‘Olha, faz assim, faz 
assado’. [...] e queria que tudo estivesse assim, perfeito, na mais perfeita ordem, 
tinha que estar um silêncio absoluto e a culpa era sempre da gente... a culpa era 
sempre do professor (professora A).20 

 

A fala da professora expõe situações desagradáveis vividas em seu trabalho e deixa 

evidente a falta de liberdade e de diálogo com as supervisoras e Direção. Seu 

descontentamento representa uma dificuldade para o exercício efetivo da profissão, uma vez 

que a professora se sente cerceada pela gestão, o que prejudica o planejamento, a organização 

das atividades e, principalmente, o bem-estar da profissional.   

Nos relatos, percebemos que as pessoas que atuam na escola tendem a ver os 

iniciantes com desconfiança e numa posição menos importante. Esse preconceito pode atingir 

o professor que está iniciando sua carreira e, em alguns casos, o torna paliativo, um mero 

repetidor de ordens ou um designado pronto para atender às necessidades que lhe forem 

solicitadas.  

Ainda sobre as dificuldades enfrentadas nessa fase, Gama (2007) considera que a 

infraestrutura da escola (disponibilização de materiais e recursos didáticos, condições físicas 

da escola, carga horária do professor e número de alunos por classe entre outros) é uma 

condição relevante que implica diretamente o desenvolvimento profissional docente, 

sobretudo na realização de projetos e reflexões entre professores. Essa circunstância, segundo 

a referida autora, tem fortes implicações sobre a socialização do docente e potencializa ainda 

                                                
20 Trecho retirado da transcrição literal do grupo focal.   
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mais o choque de realidade. As más condições, por exemplo, influenciam diretamente na 

adaptação do profissional, como podemos observar na fala de Janete: 

 
‘Olha, Janete, se você deu conta de trabalhar nessa escola o tempo todo do contrato 
que você assinou, então, agora, você está preparada para trabalhar em qualquer uma’ 
(risos). [...] puxa vida, naquela época eu estava trabalhando lá, foi quando eu 
comecei a trabalhar, eu tive muita dificuldade naquela escola, comentei com o aluno, 
né? O que o aluno me diz: ‘Você pegou a escola no pior ano!’ Depois, mudou a 
Direção, a escola mudou completamente.21 

 

Entendemos que a realidade escolar é complexa, porém isso não exime a escola da 

responsabilidade sobre o processo de socialização, como também de sua contribuição para a 

qualidade de vida profissional do professor no âmbito educacional. Simon (2013) afirma que 

o mínimo que se pode esperar do ambiente de trabalho é que ele ofereça um clima agradável e 

receptivo, onde há possibilidades de trocas de conhecimentos entre os pares, permitindo a 

construção de uma prática pedagógica mais segura. Nas palavras da autora: “O acolhimento, 

mediante a valorização do novo profissional, será decisivo para a construção de uma parceria 

que beneficie tanto a instituição quanto aquele que passa a fazer parte de seu quadro 

funcional” (SIMON, 2013, p. 124).  

Freitas (2002, p. 6) corrobora esse aspecto e nos revela algumas facetas relacionadas 

ao professor iniciante: 

 
É comum nas escolas pesquisadas delegar ao professor iniciante as turmas 
consideradas mais difíceis, isto é, aquelas que possuem o maior grau de 
complexidade, tanto no que diz respeito às estratégias didáticas a adotar quanto no 
que se refere à disciplina. São turmas marcadas por uma grande diversidade: 
possuem alunos com níveis de aprendizagem desiguais, que, muitas vezes, não 
possuem os materiais escolares mínimos e pertencem a famílias de baixo poder 
aquisitivo. Verificamos, também, que outra estratégia adotada consiste em nomear 
os professores iniciantes para a zona rural, onde as condições de trabalho das escolas 
pesquisadas são piores, do ponto de vista da falta de material didático, pequena 
possibilidade de troca de experiência e acompanhamento pedagógico, delegação de 
turmas multisseriadas, dificuldade para se conciliar vida profissional e pessoal. 

 

Nos dados coletados e analisados, deparamo-nos com vários indícios relativos à 

condição institucional. No panorama geral, os professores participantes desta pesquisa 

iniciaram suas carreiras em escolas da rede pública de ensino. Conforme Gama (2007), essa 

condição de trabalho traz constrangimentos específicos, como, por exemplo, a falta de tempo 

para preparar aulas, que, muitas das vezes, nem são aulas sobre as matérias da sua formação. 

                                                
21 Trecho retirado da transcrição literal do grupo focal.   
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Garcia (1999, p. 113) diz que “os primeiros anos são difíceis, quer pessoal quer 

profissionalmente, especialmente no caso atípico dos professores interinos”.  

Convém ainda destacar que as características do início da docência não se relacionam 

apenas ao tempo de experiência, mas podem variar consideravelmente segundo a situação 

enfrentada. Isto é, as dificuldades podem variar de escola para escola, de gestão para gestão, 

de turma para turma e de acordo com a singularidade de cada situação.   

 

5.3 Dificuldades relacionadas à falta de apoio ao professor iniciante  

 

Entendemos por apoio todo o tipo de ajuda e suporte oferecido a alguém ou a alguma 

coisa. Logo, a ajuda ao docente sugere a mesma ideia. Ou seja, é uma orientação de grande 

importância, principalmente quando o professor é inserido no processo de aprendizagem 

profissional. Pilz (2011) afirma que o apoio é essencial para a superação das dificuldades 

iniciais da docência e para que o professor não se sinta sozinho, desmotivado ou inseguro em 

suas práticas pedagógicas. A ausência de apoio, por parte das pessoas que atuam na escola, 

diante das situações problemas enfrentadas pelos iniciantes no âmbito escolar, e a 

inexperiência da prática docente, muitas vezes, geram insegurança, que foi um dos 

sentimentos mais marcantes nos depoimentos analisados. 

A literatura indica que há um distanciamento entre professores experientes e 

professores em início de carreira. Ponte et al. (2001) relatam que a falta de apoio nos 

primeiros anos de docência pode comprometer a qualidade no ensino e provocar desilusões, 

marcando de modo negativo o desenvolvimento profissional do jovem professor: “Esse 

aspecto pode contribuir para o isolamento do professor na escola, pois o primeiro contato é 

permeado pela necessidade e o desejo, mesmo que inconsciente, de ser aceito pelo seu grupo 

profissional” (BARROS, 2008, p. 108). Sobre a falta de apoio, os participantes alegaram: 

 
E realmente não ter apoio, não ter a quem recorrer. Essa escola que eu comecei, eles 
eram muito fechados. A maioria dos professores eram mais velhos. É a escola onde 
eu estudei. Só que eles, a maioria lá era muito mais velha, só tinha eu de novinha, e 
eles não estavam nem aí, sabe. Assim, para me inserir ali, conversar, perguntar se eu 
estava tendo alguma dúvida, isso pra mim foi o mais difícil (Rita de Cássia). 

 
Não era um ambiente que eu me senti acolhido. Então, assim, eu estava lá, mesmo, 
às vezes, parece que pra gente está lá pra tapar buraco só, sabe? Por que os meninos 
têm que ficar em sala, eles têm que ficar com alguém, então te colocam, né? E, às 
vezes, a gente passa por algumas situações, né? Conheço pessoas que, às vezes, 
passam por isso. Às vezes, contratam um professor só pra ele tapar aquele buraco, 
para os meninos não ficarem à toa (Maximiliano).  
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Essa escola que eu trabalhei, aconteceu isso que o Maximiliano está falando. Porque 
ela era uma escola que ela já tinha o perfil de acolher professores novos, professores 
em início de carreira. O diretor mesmo falou isso pra mim um dia: ‘Todo professor 
que está se formando acaba vindo dar aula aqui’. Foi em Conceição da Barra, uma 
cidade afastada, e o que acontece? Às vezes, tinha chamada de professor, e não 
aparecia professor. Eu cheguei pensar, ter a sensação, que se fosse de mais fácil 
acesso, eu não tinha conseguido ficar lá pelo tempo que eu fiquei. Porque eu penso 
que talvez o diretor pensasse até em me dispensar. Eu acho que ele pensou em não 
me dispensar por causa disso: ‘Eu dispenso ela, não aparece outro, vai ficar sem 
ninguém e vai ficar pior’ (Janete).22 

 

Outro fator que incomoda os docentes está relacionado à solidão vivida dentro das 

escolas. Maximiliano relata que não conseguiu se sentir pertencente ao grupo de trabalho, pois 

ficou perdido na escola por não conhecer as pessoas, e na sala dos professores ninguém se 

interessava em conversar com ele. Essa dificuldade encontrada pelo professor aponta que 

diretores, coordenadores e professores experientes estão pouco interessados em colaborar com 

a inserção do novo profissional. Esse clima de isolamento e a falta de companheirismo 

demonstram descuido com o iniciante e nos dá indícios de certa hostilidade dentro do 

ambiente escolar.   

Percebemos que, para Rita de Cássia, a tarefa de assumir o papel de professora e de se 

sentir pertencente ao grupo não foi fácil, principalmente por ser a profissional mais jovem da 

escola. Talvez, se os colegas de trabalho fossem mais atentos com a professora, e ao invés da 

omissão frente às dificuldades tivessem sido mais complacentes, esse início poderia ter sido 

um valioso momento de aprendizagem mútua e de crescimento profissional.  

A troca de experiência pode ser proveitosa não só com os colegas da mesma 

disciplina, mas também com os outros colegas de trabalho, pois a colaboração e o 

envolvimento transportam o desenvolvimento profissional dos professores para um cenário 

em que uns aprendem com os outros. Portanto, compartilhar experiências, medos e ideias, 

especialmente com aqueles que estão iniciando a carreira, além de promover ajuda para 

contornar os diversos problemas do contexto escolar, ainda reforça a confiança diante das 

tarefas e dilemas que perpassam a docência.  

Sobre isso, Seriani (2015) relata que o apoio dos colegas é essencial na socialização do 

professor e afirma que alguns companheiros de trabalho podem se tornar exemplos de 

profissionais para os iniciantes. Dessa forma, os mais experientes têm muito a colaborar e 

compartilhar com os novatos; por exemplo, nos conhecimentos teóricos e práticos, com as 

regras e com a cultura escolar no qual está inserido entre outros. A referida autora explica que 

                                                
22 Trechos retirados da transcrição literal do grupo focal.   
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o professor, ao iniciar a carreira, tende a buscar a ajuda de colegas de profissão e que alguns 

destes podem se tornar modelos de como trabalhar e agir em sala de aula.  

Outro fato importante a ser considerado é em relação ao conhecimento que os 

companheiros mais experientes já adquiriram durante a caminhada profissional. Portanto, a 

colaboração dessas pessoas é indispensável, pois contribui para a prática docente e minimiza 

as dificuldades do contexto escolar vivenciadas pelos professores iniciantes. Cole (1992 apud 

SERIANI, 2015) aponta que os professores novatos necessitam de assistência continuada e 

apoio, para que consigam se desenvolver profissionalmente e se tornarem professores 

autênticos, capazes de construírem sua própria prática pedagógica.  

Os professores participantes desta pesquisa também valorizam a ajuda dos 

profissionais mais experientes e a veem como essencial na fase de inserção na carreira. Eles 

compartilharam conosco a importância do apoio que receberam dos colegas ao iniciarem seus 

trabalhos na escola:  

 
Eu já não tive tanta dificuldade no início por estar voltando para a escola de onde eu 
estudei. Então, eu tive um apoio muito bacana tanto da Direção quanto da 
Supervisão, quanto dos professores de Matemática que foram meus professores 
(Eliene). 

 
A escola que eu fui depois, que é esta que eu estou agora, pra mim é a melhor escola 
do mundo, assim, eu não conheço outras além desta que eu comecei, mas, assim, 
eles me receberam de uma maneira de sentar e conversar, de você estar elaborando 
uma prova e oferecerem ajuda, sabe, ‘deixa eu te ajudar, uma coisa diferente pra 
você fazer que vai ser melhor’, e isso é muito bom (Rita de Cássia).23  

 

Ao analisarmos os depoimentos dos professores, percebemos que alguns obtiveram 

apoio e/ou orientação que os auxiliaram quando começaram a dar aulas, como no caso de 

Eliene e Rita de Cássia, citadas anteriormente. Elas demonstraram ter recebido alguma ajuda 

na fase inicial da carreira e se sentiram amparadas para lidar com a novidade das situações 

experimentadas no âmbito escolar. Entretanto, a literatura concernente ao tema aponta 

exatamente o contrário e afirma que há uma carência de ações empreendidas pela escola para 

minimizar as dificuldades vivenciadas pelos professores iniciantes. Logo, de modo geral, 

temos acompanhado um início de carreira docente caracterizado por solidão, isolamento, 

insegurança, dúvidas quanto à escolha profissional e até mesmo sentimentos de abandono 

decorrentes da falta de apoio institucional, que deveria ser oferecido aos professores na fase 

de inserção à docência, como observam Lima (2006).  

                                                
23 Trechos retirados da transcrição literal do grupo focal.  
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Portanto, observamos que existem fragilidades desse apoio aos professores dado o 

caráter assistemático que as escolas têm assumido em casos isolados. Certo é que, se a 

instituição avaliasse a influência da receptividade e a importância do suporte ao novo 

profissional, preocupar-se-ia mais em definir ações de acolhida aos docentes.  

Pensando nas consequências da falta de apoio aos professores iniciantes, Cavaco 

(1999 apud SIMON, 2013) corrobora dizendo que seria vantajoso para a escola se ela 

investisse na inclusão dos seus professores iniciantes, pois essa medida poderia diminuir o 

desencorajamento gerado pela desvalorização da docência na sociedade.  

 
Se a escola se organizar para acolher os novos docentes, abrindo o caminho para que 
possam refletir e ultrapassar de forma pertinente e ajustada as suas dificuldades, se 
assumir coletivamente a responsabilidade de seu encaminhamento através de 
projetos de formação profissional, talvez contribua para inverter, por essa via, a atual 
tendência à descrença generalizada que se associa à desvalorização social da 
imagem do professor (CAVACO, 1999 apud SIMON, 2013, p. 125).  

 

A desvalorização da profissão docente no contexto social é outro fator relevante, que 

tem desestimulado os professores em início de carreira. A sociedade brasileira, ao mesmo 

tempo em que almeja um ensino de qualidade nas escolas, desvaloriza a docência, fato 

preocupante, que vem acompanhando a educação há anos. Podemos perceber isso na fala do 

professor: 

 
Existe um fator externo quando a gente volta pra escola. Aí, tem sempre alguém que 
fala assim: ‘Nossa, realmente você vai ser professor?’ (risos) ‘Larga disso, vai fazer 
outra coisa’, é uma profissão desvalorizada no meio social. Então, às vezes, até a 
visão das pessoas corroboram para que a gente não se sinta bem, coloca a nossa 
escolha em dúvida (Maximiliano).24 

 

Pilz (2011) aponta que a falta de apoio pedagógico por parte da escola e a 

desvalorização da docência implicam diretamente o agravamento das dificuldades vivenciadas 

pelos professores e a forma como eles superam (ou não) os desafios, seja na fase inicial ou ao 

longo da carreira. Por isso, a referida autora não deixa de destacar a responsabilidade da 

escola diante da fase inicial do professor, pois “quando a escola percebe, ou seja, passa a 

entender a grandeza social do seu trabalho e valoriza seu professor, este começa a transformar 

sua prática e assim compreender sua ação pedagógica”  (PILZ, 2011, p. 18).  

Santana (2016) se preocupa com a condição em que se encontra a docência e relata 

que a profissão tem sofrido com a desvalorização social e salarial em termos de desinteresse e 
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desestímulo de inserção e permanência na carreira. Afirma, também, que o problema relativo 

à desvalorização social desperta no indivíduo a dúvida quanto à escolha profissional se ainda 

não a fez. Caso contrário, leva-o ao questionamento sobre o sentido de seu próprio trabalho 

e/ou se ainda vale a pena continuar na profissão. Esteve (1995 apud SANTANA 2016, p. 98) 

assevera que muitos professores tendem a “[...] abandonar a docência, procurando uma 

promoção social noutros campos profissionais ou em atividades exteriores à sala de aula”.  

Nessa mesma direção, Gatti et al. (2015) apontam que um dos grandes atuais 

problemas no Brasil, na área da Educação, é a baixa atratividade da docência e apontam como 

causas principais a desvalorização social e a instabilidade da carreira. Há uma crítica severa 

sobre os motivos de escolha pela docência, porque, no geral, os jovens têm decidido pela 

licenciatura mais pela facilidade de ingresso no ensino superior, em relação aos outros cursos, 

e/ou pelo fato da maior empregabilidade da profissão, do que realmente pela vontade de ser 

tornar professor.  

Numa pesquisa com egressos da licenciatura em Matemática da UFSJ, Souto (2016) 

constatou que a desvalorização da profissão e as más condições de trabalho estão entre os 

maiores problemas da docência em Matemática devido aos baixos salários, à insatisfação no 

trabalho e ao desprestígio social. Segundo a pesquisadora, esses aspectos são motivos mais 

que suficientes para afastar os jovens da carreira docente.  

Destacamos, no panorama geral, vários indícios da necessidade de apoio aos 

professores recém-formados. Nessa fase, percebemos a vulnerabilidade em que se encontram 

aqueles que acabaram de ingressar na docência e a dificuldade que enfrentam para manterem 

o equilíbrio emocional e profissional. Portanto, acreditamos que medidas e ações estratégicas 

com a finalidade de minimizar as agruras do início da carreira são urgentes. Ou seja, fica a 

vontade de que o sentimento de descoberta deve sobressair ao sentimento da sobrevivência. 

Assim, a pesquisa confirma que existe a busca por soluções e que há carência em apoio para a 

superação das dificuldades iniciais.  

Pensando nos problemas que acompanham o início da jornada do professor, alguns 

pesquisadores têm dedicado atenção a esse assunto e começam a articular sobre um projeto de 

residência educacional para professores já formados. Conforme Gatti et al. (2015, p. 216), 

esse projeto é “inspirado na residência médica, que prevê a instituição da residência 

educacional como ‘estágio’ para professores da educação básica, tornando obrigatória a 

aprovação deste estágio como condição para o exercício do magistério”.  

Para concluir, acreditamos ser essencial, seja por estágio ou por outras formas de 

contribuições, a assistência responsável ao indivíduo que acaba de sair da sua posição de 
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aluno e assume seu papel como profissional apto para solucionar qualquer situação do 

contexto escolar. Terminamos com esta frase de Gatti et al. (2015) sobre o professor iniciante: 

“[...] A depender da qualidade da sua formação, fará toda a diferença no campo profissional, 

com uma práxis vinculada aos reais contextos de trabalho e da profissão. E isso não é 

qualquer coisa...”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  
“Com paciência e perseverança muito se alcança”. 
(Théophile Gautier) 

  

Como professora e pesquisadora em início de carreira, conduzir este estudo, com 

certeza, enriqueceu muito o meu saber. Porém, ao delinear a finalização da dissertação, vale 

registrar que a temática e a proposta do estudo não se esgotaram neste momento. Inicialmente, 

aponto para a questão que me orientou ao longo desta caminhada: “Quais os desafios do início 

da carreira docente na percepção dos egressos da licenciatura em Matemática que 

participaram do PIBID?” Esse ponto de partida me dirigiu por todo o caminho percorrido, 

durante esses dois anos de pesquisa, e me permitiu uma valiosa reflexão sobre os seus 

resultados.  

À luz da literatura consultada, busquei responder à problemática deste estudo seguindo 

um caminho metodológico, que privilegiou a utilização de um questionário e do grupo focal, 

com cinco professores de Matemática que lecionam nos níveis dos Ensinos Fundamental e 

Médio em escolas da rede pública e que atuam na carreira docente há, no máximo, cinco anos. 

Assim, minha reflexão como pesquisadora acerca do estágio inicial da docência me 

possibilitou identificar, analisar e interpretar questões consideradas relevantes, pois, além de 

sustentarem esta investigação, apontaram elementos consideráveis sobre a temática.  

A partir da análise dos dados coletados e considerando a realidade vivenciada pelos 

depoentes, constatei que o choque de realidade, a sobrevivência e a descoberta, expressos pela 

literatura, fizeram e ainda fazem parte do cotidiano de cada professor. E esse dia a dia se 

mostrou, muitas vezes, permeado por sentimentos de solidão, insegurança, medo, 

desequilíbrios emocionais, instabilidade de emprego, ausência de apoio institucional e dos 

colegas de trabalho, e desvalorização profissional.  

Chamo atenção para a desvalorização da profissão e as más condições de trabalho, já 

constatadas pela pesquisadora Souto (2016), como o fator de maior relevância ao abandono da 

docência. A referida autora aponta que “as condições de trabalho em que são submetidos os 

professores têm sido consideradas a principal causa de adoecimento entre os profissionais, 

levando a uma espécie de síndrome da desistência” (SOUTO, 2016, p. 1084).  

Em acordo com os estudos realizados, pude chegar à conclusão de que o início da 

docência é uma fase complexa e repleta de nuanças que podem se configurar em grandes 

desafios para os professores. Com isso, observo que o apoio dos colegas mais experientes e da 
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gestão educacional se constitui num fator de extrema importância no início da carreira 

docente. Acredito que, para que o professor iniciante se sinta mais seguro e confiante do seu 

desempenho profissional e para que seu processo de ensino e aprendizagem aconteça de 

forma efetiva, é necessário que haja uma intervenção responsável por parte da equipe 

pedagógica, visto que é no compartilhamento de experiências que o docente vai construindo 

sua própria prática.  

Desse modo, a forma como algumas escolas recebem seus novos professores exerce 

força suficiente para influenciar na qualidade de vida profissional, no desenvolvimento deles 

no contexto escolar e, até mesmo, na permanência ou não na profissão.  

Embora minha análise tenha sido sobre os desafios do início da carreira docente na 

percepção de professores de Matemática, gostaria de fazer um adendo em minhas 

considerações acerca do PIBID.  

Os participantes que colaboraram com esta pesquisa têm em comum a experiência de 

participarem do PIBID durante a formação inicial. Devido a esse fato, notei que, em algumas 

falas proferidas durante o debate do grupo focal, os professores evidenciaram aspectos 

relevantes à docência despertados pela vivência no Programa. 

Os professores reconhecem que o PIBID buscou promover momentos de formação e 

conhecimentos diferenciados para a prática docente. Enquanto bolsistas do Programa, eles 

planejavam suas intervenções nas escolas e experimentavam aulas alternativas com 

atividades, jogos e oficinas desenvolvidos em grupo e com a supervisão de professores. 

Segundo os participantes, a dinâmica de trabalho em equipe dava maior segurança para 

enfrentarem a sala de aula. Outra importante ação considerada pelos depoentes foi em relação 

à aproximação dos licenciandos com a realidade escolar e com os professores das escolas 

parceiras, uma vez que permitia o compartilhamento de experiências positivas e negativas 

conjuntamente com os profissionais experientes.  

Os professores iniciantes acreditavam que as diversas atividades desenvolvidas no 

contexto do PIBID e as experiências vivenciadas por eles constituíram subsídios profissionais 

suficientes para iniciarem carreira, porém a prática docente se mostrou mais desafiadora.  

Levando em conta a literatura consultada e os estudos acerca do tema, percebo a pouca 

influência do Programa sobre as dificuldades sentidas na fase inicial docente. Ou seja, as 

dificuldades dos professores que não vivenciaram o PIBID são semelhantes aos desafios dos 

pesquisados. 

Contudo, o que destaco neste estudo é que a multiplicidade de fatores e aprendizagens 

influencia a socialização e construção da identidade profissional. Em função disso, fica mais 
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que evidente a necessidade de apoio ao professor iniciante e de um acompanhamento 

sistemático para o desenvolvimento profissional.  

Alguns pesquisadores já sugeriram a necessidade de políticas públicas de “formação, 

integração e/ou socialização docente, que minimizem a hostilidade ao recebimento desses 

iniciantes” (GAMA, 2009, p. 120), a fim de contribuírem para um início à docência mais 

tranquilo. Souto (2016, p. 1088) confirma esse fato e aponta que está na hora de “repensar a 

formação inicial numa perspectiva de formação contínua num contexto de práticas 

colaborativas e investigativas desenvolvidas conjuntamente com professores experientes”. A 

autora ainda ressalta a importância de programas que forneçam o “apoio pessoal e 

institucional aos iniciantes no enfrentamento de seus dilemas e dificuldades” (ibidem). 

Dessa forma, o choque com o real, a sobrevivência e a descoberta, e os sentimentos já 

apresentados tendem a ser minimizados se houver o apoio adequado aos profissionais que 

estão iniciando sua caminhada na docência. Consequentemente, caso haja esse suporte, os 

professores iniciantes poderão se sentir mais valorizados, à vontade para expor suas ideias e 

dilemas, assim como poderão se sentir mais seguros diante dos obstáculos do contexto 

escolar.   

A partir deste estudo, percebo a urgente necessidade de pensarmos em programas 

direcionados ao acompanhamento dos professores nos primeiros anos de ingresso na 

profissão. A valorização e o apoio, além de serem essenciais, poderiam ser um dos caminhos 

de superação para manter interessados os novos profissionais na carreira docente.  

Chegando ao fim, sinto-me satisfeita por ter encontrado respostas para as questões de 

investigação que propus no início do trabalho. Entretanto, não tenho a pretensão de dizer que 

este assunto foi esgotado; longe disso. Acredito ser essencial a continuidade das reflexões 

relativas à condição inicial da profissão docente, pois este é um tema de interesse e 

preocupação no mundo todo. 

 Espero que as descobertas presenciadas neste estudo possam servir de embasamento 

para outras futuras pesquisas e que novos caminhos sejam trilhados, porque a sociedade 

brasileira carece de bons professores, qualificados e valorizados.  

Preciso viver uma realidade alicerçada por um bom sistema de educação e de ensino, 

que contribua para o desenvolvimento de um mundo melhor.  
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ANEXO 1 TERMO DE LIVRE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO 

 

TERMO DE ESCLARESCIMENTO 

 

Prezado(a) professor(a),  

você está sendo convidado(a) para participar de uma pesquisa de mestrado do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSJ, na cidade de São João del-Rei, Minas 

Gerais, realizada pela pesquisadora Suelen Sabrina Silva, sob a orientação da Profa. Dra. 

Romélia Mara Alves Souto. A pesquisa tem como objetivo compreender os impactos ou não 

do PIBID –Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – no enfrentamento de 

situações ou dificuldades próprios do início da carreira, por professores egressos do curso de 

licenciatura em Matemática da UFSJ que tiveram a oportunidade de participar do Programa. 

Acreditamos que você pode contribuir para o desenvolvimento desta pesquisa com sua 

participação em um grupo focal e respondendo a um questionário. Tanto o grupo focal quanto 

o questionário serão aplicados nas instalações da UFSJ, campus Santo Antônio. No caso do 

grupo focal, a pesquisadora filmará e gravará. Você é livre de se recusar a responder a 

perguntas e pode deixar de participar do estudo em qualquer momento sem nenhum prejuízo 

ou obrigação. A sua participação em cada uma das atividades é voluntária, você não terá 

nenhum gasto e também não receberá nenhum pagamento por participar deste estudo. Esse 

material produzido por você será guardado pela pesquisadora por cinco anos, ao final dos 

quais será destruído. Em nenhum momento você será identificado. Os resultados da pesquisa 

serão publicados e, ainda assim, a sua identidade será preservada. Os resultados ou qualquer 

outro esclarecimento relacionado a este estudo poderão ser fornecidos a você pela 

pesquisadora. Uma copia deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ficará com você. 

Eu aceito participar da pesquisa citada acima, voluntariamente, após ter sido 

devidamente esclarecido-(a) sobre a mesma. 

 

São João del-Rei, __/__/__/ 

 

 

 

________________________    __________________________ 

Assinatura do(a) professor(a)           Assinatura da pesquisadora 

               Suelen Sabrina Silva 
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ANEXO 2 QUESTIONÁRIO DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

QUESTIONÁRIO DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

Caro (a) professor (a), pedimos a sua colaboração no preenchimento do questionário 

abaixo. Trata-se de um instrumento de coleta de dados para uma pesquisa de mestrado 

financiada pela UFSJ. Sua identidade será mantida sob sigilo, a menos que queira o contrário. 

Desde já, agradecemos a sua participação.  

 

I – Dados pessoais 

1. Nome:        2. Idade: 

3. Nome a ser utilizado na pesquisa: 

4. Data da aplicação do questionário: 

5. Cidade onde reside: 

6. Telefone:     7. E-mail: 

8. Você mora:  

a. Com os pais    (  )    

b. Com o cônjuge e/ou filhos   (  ) 

c. Sozinho     (  ) 

d. Outro     (  )    especifique:  

 

9. Seu grupo familiar é composto de quantas pessoas?  

 

10.  Sua renda familiar total é de: 

a. Até 1 salário mínimo   (  )    

b. Até 2 salários mínimos  (  ) 

c. Até 3 salários mínimos  (  )  

d. Superior a 4 salários mínimos (  ) 

 

11.  Você mora numa casa: 

a. Própria  (  ) 

b. Alugada  (  ) 

c. Outra   (  ) especifique:  
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II – Formação e Experiência Profissional 
12.    

Formação  
pré-universitária 
(Marque com um x) 

Escola Privada Escola Pública Parte em escola privada, 
parte em escola pública 

Ensino Fundamental    
Ensino Médio    

  

13.  Graduação: Licenciatura em Matemática/ UFSJ 

a. Ano de início: 

b. Ano de conclusão: 

c. Você participou do PIBID?  

Sim (  )  Por quanto tempo?  

Não (  )  

d. Você fez algum curso (graduação ou pós-graduação) além de Licenciatura em 

Matemática?   

Sim (  ) Especifique:       

Não (  ) 

14.   

Experiência  
profissional 

Tempo no Ensino 
Fundamental 

Tempo no Ensino 
Médio 

Ano em que 

Iniciou Parou 

Em escolas públicas     
Em escolas privadas     

 
15.  Atualmente você leciona para qual(is) ano(s)? 

 

16.  Durante a sua formação inicial, no curso de Matemática, que vivência/experiência(s) 

você considera que mais contribuiu/contribuíram para a sua formação como professor 

de Matemática? 
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III – Necessidade de apoio 
 

17. Escolha para cada item, a resposta que mais aproximadamente indica a sua 
necessidade de apoio em cada situação. Possíveis respostas: 

 
A. Pouca ou nenhuma necessidade de apoio. 

B. Alguma necessidade de apoio. 

C. Razoável necessidade de apoio. 

D. Muita necessidade de apoio. 

E. Extrema necessidade de apoio.  

 

ITENS 
1. Estabelecer comunicação com a direção 
2. Estabelecer comunicação com a coordenação pedagógica 
3. Estabelecer comunicação com outros professores de 

Matemática 
4. Estabelecer comunicação com um grupo de apoio a professores 
5. Organizar e gerir minhas aulas 
6. Manter alunos disciplinados 
7. Obter recursos e materiais de ensino 
8. Diagnosticar as necessidades dos meus alunos 
9. Avaliar o progresso dos alunos 
10. Motivar os alunos 
11. Lidar com as diferenças individuais entre os alunos 
12. Compreender o currículo 
13. Lidar com o stress 
14. Descobrir o que se espera de mim como professor 
15. Preencher diários das aulas 
16. Preencher formulários administrativos 
17. Relação com os pais de alunos 
18. Recuperação paralela 

 

Outras necessidades? Quais? 

19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
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ANEXO 3 ROTEIRO PARA O GRUPO FOCAL 

 

Grupo focal realizado no dia 27 de maio de 2017, às 10h30min, no Laboratório de 

Educação Matemática, campus Santo Antônio, UFSJ. 

 

Fase 1: Início do grupo focal, preparação e explicação. Objetivo: comunicar aos 

participantes a dinâmica do grupo. 

Cumprimento aos participantes e boas vindas.  

Antes de iniciarmos nossa conversa, vocês devem saber que estamos gravando e 

filmando esta sessão. Se alguém se sentir constrangido deve dizê-lo, e, e é claro, tem toda a 

liberdade de se ausentar. É importante que vocês falem alto e um de cada vez. O meu papel 

nessa discussão é de moderadora, tentando garantir que todos deem sua opinião. Por isso, essa 

sessão consistirá numa conversa para trocar informações, pontos de vistas, opiniões, 

percepções, concepções e experiências em relação ao início da carreira de vocês, como 

professores de Matemática.  

 

Fase 2: Que tal começarmos nossa conversa nos apresentando? Objetivo: criar um 

clima de confiança para estimular conversas entre os participantes.  

Iniciar a apresentação individual, pedindo aos participantes que falem um pouco sobre 

o seu trabalho (local, o número de turmas e de aulas, etc.) e o que mais julgarem necessário.  

 

Fase 3: Perguntas disparadoras. Objetivo: promover um debate interativo, a fim de 

conhecer as diversidades e diferenças do grupo em relação ao tema da pesquisa. Observar os 

sentimentos e sensações, os conflitos em relação à prática docente inicial, as contribuições ou 

não do PIBID para a formação profissional, e questões que provocam inquietações. Registrar 

as reações gerais e impressões.  

 Marcelo Garcia, pesquisador da área da Educação, define os primeiros anos do 

exercício docente como um período de tensões e aprendizagens intensivas, em geral, 

através de estratégias de sobrevivência. O que vocês entendem por essa expressão?  

 Como vocês analisam o início da carreira docente?  

 Quais as dificuldades encontradas nessa fase inicial? E qual a maior dificuldade 

enfrentada? 



109 
 

 

 Vocês se sentiram acolhidos e/ou apoiados pela comunidade escolar (pais de alunos, 

alunos, professores, gestores, etc.)? 

 Gostaria que vocês falassem um pouco sobre como vocês estão construindo suas 

práticas, baseadas em que, ou em quem, definiram suas ações em sala de aula? 

 Quando vocês vivenciam problemas e desafios, quais são os sentimentos 

experimentados e como vocês lidam com essas situações?  

 Considerando os desafios da prática docente, em que o curso de licenciatura em 

Matemática da UFSJ contribuiu? Em que ele não contribuiu? 

 E o PIBID, contribuiu para a sua formação? Falem um pouco sobre a experiência de 

terem participado do PIBID. 

 Tendo em vista sua experiência profissional, que sugestões vocês dariam para 

melhorar a formação inicial? 

 

Fase 4: Discutidos os tópicos propostos no grupo focal, pergunto aos participantes se 

há algo mais que eles gostariam de colocar. Depois, encerro a discussão e agradeço a presença 

de todos e suas contribuições na realização desta sessão e da pesquisa em andamento. 

  

  

 

 


