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RESUMO

Esta pesquisa se propôs a investigar como se dá a inserção de professores na docência,
egressos do curso de Pedagogia da UFSJ, formados após a aprovação das Diretrizes
Curriculares (DCNs) para o curso de Pedagogia – Resolução CNE/CP N° 1/2006. Apoiamonos, especialmente, em autores como Veenman (1984), Huberman (1989), Garcia (1999,
2010) e Tardif (2002), para a compreensão da caracterização do período de inserção na
docência, que abrange, geralmente, os primeiros cinco anos de exercício profissional e se
constitui uma das fases da formação docente. Observamos que o “choque com o real” ou
“choque da realidade”, expressão popularizada por Veenman (1984), ao se referir ao período
de inserção na docência, e comungada por vários autores, não atinge todos os professores em
início de carreira, e quando isso acontece, também não ocorre com o mesmo grau de
intensidade. Para a seleção dos sujeitos da pesquisa, neste estudo de caso, foi aplicado um
questionário e para a coleta de dados foram realizadas entrevistas. Como sujeitos participantes
da pesquisa, foram selecionadas duas professoras que lecionam para turmas dos primeiros
anos do Ensino Fundamental. Para a compreensão da inserção das professoras na docência,
utilizamos como referencial Tardif (2002) sobre a classificação dos saberes docentes.
Corroborando com o autor, entendemos que os professores se utilizam em sua prática
profissional de vários saberes provenientes de várias fontes, quais sejam: família, ambiente de
vida, educação no sentido lato; escolarização anterior à formação docente; formação inicial;
instrumentos/ferramentas de trabalho e a própria experiência na profissão. Nesse sentido,
abordamos, também, neste estudo, a atratividade pela carreira docente e a formação de
pedagogos, além do período específico de inserção na docência. Ao final da pesquisa,
verificamos que uma das professoras apresenta mais dificuldades que a outra, nesse período
de inserção na docência e, que as mesmas vão superando essas dificuldades e se
estabelecendo na profissão, sendo suas práticas influenciadas pelos diversos saberes que
integram o trabalho do professor.

Palavras-chave: egressos; professores iniciantes; saberes docentes; inserção na docência.

ABSTRACT

This research aimed to investigate how the inclusion of teachers in teaching, graduates of the
Pedagogy course of UFSJ, formed after the approval of the Curriculum Guidelines (DCNs)
for the Pedagogy course - CNE / CP No. 1/2006. We support, especially in authors as
Veenman (1984), Huberman (1989), Garcia (1999, 2010) and Tardif (2002), for understanding
the characteristics of the insertion period in teaching, covering generally the first five years of
professional practice and is one of the stages of teacher training. We note that the "clash with
reality"or "reality shock", a phrase popularized by Veenman (1984), referring to the insertion
period in teaching, and communed by several authors, does not reach all early-stage teachers,
and when it happens, also it does not occur with the same degree of intensity. For the selection
of research subjects, in this case study, a questionnaire was applied and interviews were
conducted for data collecting. As subjects research participants were selected two teachers
who teach classes in the early years of elementary school. For understanding the inclusion of
teachers in teaching, we use as a reference Tardif (2002) on the classification of teaching
knowledge. Corroborating the author, we understand that teachers use in their professional
practice of various knowledge from various sources, namely: family, living environment,
education in the broadest sense; former school teacher training; Initial formation;
instruments/work tools and own professional experience. In this sense, we approach, too, in
this study, the attractiveness of the teaching profession and the training of educators, in
addition to the specific period of inclusion in teaching. At the end of the survey, we found that
one of the teachers present more difficulties than the other, in this insertion period in
teaching, and that they are being overcome these difficulties and settling in the profession,
and their practices influenced by diverse knowledge that integrate the work of teacher.

Keywords: graduates; beginning teachers; teaching knowledge; insertion in teaching.
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INTRODUÇÃO

A escolha por desenvolver esta pesquisa vem da minha própria trajetória
acadêmica/profissional. Concluí o curso de Magistério no ensino médio e sou graduada em
Licenciatura em Letras pela Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ, em 2000,
sendo importante destacar que, apesar de não ter exercido de forma efetiva a docência, tive a
oportunidade de conviver, durante dois anos e dois meses (de 2002 a 2004), com professores,
alunos, pais de alunos, supervisores, diretores e outros profissionais envolvidos no processo
educacional, quando ocupei o cargo de auxiliar da educação na rede estadual de ensino de
Minas Gerais. O exercício da função se deu em duas escolas estaduais, uma localizada em São
João del-Rei, Escola Estadual Tomé Portes del-Rei, e a outra, Escola Estadual Amélia
Passos, localizada em Santa Cruz de Minas, município em que resido há muitos anos. A
primeira escola oferecia apenas o ensino fundamental, enquanto a segunda oferecia, além do
ensino fundamental, também, o ensino médio. Vale ressaltar que a Escola Estadual Amélia
Passos, na qual trabalhei a maior parte do período apresentava, na época, muitos problemas,
principalmente, de ordem disciplinar. E hoje, ao relembrar essa parte da minha vida
profissional, relembro, também, – apesar de não ter despertado em tal momento o interesse
por esta pesquisa – das dificuldades enfrentadas pelos professores iniciantes ou com pouca
experiência no exercício da docência, ao ingressarem na escola.
Exerci o cargo de auxiliar da educação até 2004, quando, após prestar concurso
público para ingresso no quadro do corpo técnico administrativo da Universidade Federal de
São João del-Rei – UFSJ, fui nomeada para o cargo de Assistente em Administração, no qual
permaneci até janeiro de 2009, quando após ter prestado novo concurso, fui nomeada para o
cargo de Técnico em Assuntos Educacionais na mesma Instituição. Desde 2004 até o
momento, exerço minhas funções na Divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico,
tanto em atividades relacionadas à vida acadêmica do graduando, do seu ingresso à colação de
grau, como também, relacionadas aos cursos de graduação, com ênfase na análise de Projetos
Pedagógicos de Cursos, acompanhamento de suas alterações, bem como inserção de dados
relacionados aos mesmos no Sistema de Controle Acadêmico, além do acompanhamento da
legislação educacional tanto interna quanto externa, ligadas ao desenvolvimento das
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atividades na referida Divisão. Também, durante dois anos, prestei serviço, cumulativamente,
ao Núcleo de Apoio Pedagógico – NAPE/UFSJ.
Nos anos de 2006 e 2007, tive a oportunidade de cursar a pós-graduação lato sensu em
Gestão Universitária, oferecida pela UFSJ aos técnicos administrativos da Instituição. Ainda
durante o curso, relacionando os conhecimentos adquiridos com os conhecimentos advindos
das atividades desenvolvidas no setor de trabalho, elaborei minha monografia sobre, e
também intitulada, Acompanhamento de egressos da UFSJ, com base na Lei N° 10.861/2004,
que instituiu o Sistema de Avaliação Nacional da Educação Superior – SINAES, e a não
existência, na época, de uma política de acompanhamento de egressos na UFSJ.
Torna-se relevante mencionar que pela Portaria MEC N° 92/2014, que aprova o
Instrumento de Avaliação Externa de Instituições de Educação de Ensino Superior do
SINAES, a Política e ações de acompanhamento do egresso, bem como a Atuação dos
egressos da IES no ambiente socioeconômico se constituem Indicadores do eixo Políticas
Acadêmicas, o qual deve ser considerado na avaliação das Instituições de Ensino Superior.
Atualmente, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) da UFSJ, responsável por coordenar,
conduzir e articular o processo contínuo de autoavaliação da universidade, em todas as suas
modalidades de ação, com o objetivo de fornecer informações sobre o desenvolvimento da
instituição, bem com acompanhar as ações implementadas para a melhoria de qualidade do
ensino e do seu comportamento social, realiza os primeiros trabalhos referentes a esses
indicadores.
Meu interesse por esta pesquisa tem origem na relação entre a minha experiência e
vivência profissional no cotidiano escolar da Educação Básica, principalmente, nos primeiros
anos deste nível de ensino, a minha experiência profissional no âmbito da UFSJ, como
também, na oportunidade de poder contribuir com a UFSJ no que se refere ao
acompanhamento de egressos da Instituição. A escolha por trabalhar com egressos do curso
de Pedagogia da UFSJ, como sujeitos desta pesquisa, se justifica pelo fato de que a atuação
profissional dos egressos do curso de Pedagogia, como docentes, se dá na educação infantil e
nos primeiros anos do ensino fundamental, ou seja, nas etapas que constituem a base da
educação oferecida no Brasil.
Nesta pesquisa, abordamos a formação de professores, entendida como a preparação
para o exercício da profissão que não se encerra na formação inicial, mas perpassa toda a
carreira docente. Nesse sentido, como afirma Garcia (1999), o desenvolvimento profissional
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dos professores deve ser considerado como um contínuo, pois o “aprender a ensinar” é
constante.
A formação de professores é ampla e abrangente, e mesmo sendo contínua, pode ser
dividida em diferentes etapas: pré-formação, formação inicial, iniciação, formação continuada
ou permanente (FEIMAN-NEMSER, 2001), que deve estar atrelada à prática profissional.
Focalizaremos, nesta pesquisa, a inserção dos docentes no campo de trabalho da Educação
Básica, um período da formação de grande importância para o desenvolvimento profissional
do professor e que pode determinar sua permanência ou não na carreira.
A etapa de inserção na docência abarca os primeiros anos de exercício profissional,
geralmente se estendendo até o quinto ano. É um período de transição, no qual o indivíduo
passa de estudante a professor, por isso, geralmente, se constitui numa fase de insegurança,
angústia, dúvidas, incertezas, tensões, aprendizagens, adaptação, socialização profissional.
Autores como Veenman (1984), Huberman (1989), Tardif (2002) utilizam expressões como
“choque da realidade”, “sobrevivência e descoberta”, “choque de transição”, respectivamente,
para se referirem a esta fase da carreira docente. No entanto, Garcia (1999) destaca que nem
todos os professores vivenciam da mesma forma e com a mesma intensidade esse “choque
com a realidade” e que o mesmo pode ocorrer cada vez que o professor passa a lecionar em
outro nível de ensino ou em outra escola.
Os professores devem estar preparados para lidar com os novos desafios e exigências
postos pela sociedade, como por exemplo, diversidade de cultura, raça e gênero; direito à
inclusão; uso de novas tecnologias com suas variadas formas de interação e comunicação,
pois, como afirma Gatti et al (2011,p. 25), “as crianças ingressam nas escolas com vivências
cotidianas e aprendizagens sociais prévias ou paralelas heterogêneas, com expectativas bem
diferenciadas de como ocorria décadas atrás”. Nesse sentido, a formação inicial deve estar
cada vez mais próxima da realidade escolar, como também, é necessário que haja um
acompanhamento e apoio aos professores iniciantes, tanto por parte das instituições
formadoras quanto pelos membros da escola na qual os jovens professores estarão iniciando a
carreira docente.
No Brasil, conforme Lima (2004), as pesquisas relacionadas aos professores iniciantes
e sua inserção na docência têm merecido menos atenção, por parte da pesquisa na área de
formação de professores, do que deveria. Para Mariano (2012), o interesse de pesquisadores
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brasileiros por esse tema de pesquisa vem conquistando seu espaço, ainda que timidamente, e
especialmente no século XXI.
Mariano realizou um estudo, em 2006, com o objetivo de verificar o que diziam os
trabalhos apresentados nas reuniões da ANPED (Associação Nacional de Pós-graduação e
Pesquisa em Educação) e no ENDIPE (Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino)
sobre o processo de aprendizagem profissional da docência no início da carreira. Para tanto,
fez um recorte temporal, abrangendo uma década de pesquisa (de 1995 a 2004) e dez reuniões
da ANPED e cinco ENDIPEs. Do total de 3.221 trabalhos apresentados nas reuniões da
ANPED, entre trabalhos, comunicações e pôsteres, apenas seis (0,2%) se referiam ao início da
profissão docente. Com relação aos trabalhos, pôsteres e outras apresentações nos ENDIPEs,
apenas 18 tinham como tema o início da docência num total de 4.017 trabalhos, ou seja,
aproximadamente 0,5% do somatório das apresentações. Considerando os dois eventos
utilizados na pesquisa de Mariano (2006), do total de 6.978 trabalhos apresentados, no
período de 1995 a 2004, somente 24 trabalhos tiveram como foco o professor iniciante, sendo
que 12 destes, ou seja, 50% foram apresentados no ano de 2004.
Podemos observar que as pesquisas relacionadas ao professor iniciante e ao início da
docência, no Brasil, ainda são mínimas em relação ao montante de pesquisas realizadas na
área de formação de professores. Tendo em vista que, a literatura, principalmente,
internacional, abordada no início deste tópico, nos mostra a importância, bem como os
desafios enfrentados pelos professores iniciantes no início da carreira docente, torna-se
necessário questionar: por que esta fase, tão importante da carreira docente, ainda não
desperta maior interesse por parte dos pesquisadores brasileiros?
Ainda com relação à preocupação de outros países com a inserção profissional do
professor iniciante, cabe mencionar a realização de um congresso internacional intitulado
Congresso Internacional sobre Professorado Principiante e Inserção à Docência, promovido
pelo Grupo de Investigação IDEA1, da Universidade de Sevilha - Espanha, e coordenado pelo
professor Dr. Carlos Marcelo Garcia, que teve início em 2008 e acontece, geralmente, em
diferentes países. Em 2008, o evento aconteceu na Espanha; em 2010, na Argentina; em 2012,
no Chile e em 2014, o IV Congresso foi realizado no Brasil, em parceria com o Departamento
de Educação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, na cidade de Curitiba.

1

IDEA - Innovación, Desarrollo, Evaluación y Asesoramiento en Educación.
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Papi e Martins (2010) também realizaram um levantamento de trabalhos apresentados
em reuniões da ANPED nos anos de 2005, 2006 e 2007, e de pesquisas de mestrado e
doutorado disponíveis no banco de teses da CAPES no período de 2000 a 2007, que se
dedicaram ao estudo sobre professor iniciante, a fim de examinar as tendências dessas
pesquisas em relação ao foco de estudo.
Com relação aos trabalhos apresentados nas reuniões da ANPED de 2005 a 2006,
especificamente os que foram divulgados nos grupos de trabalho GT 4 (Didática), GT 8
(Formação de Professores) e GT 14 (Sociologia da Educação), as autoras encontraram num
total de 236 trabalhos, apenas 14 referentes ao tema “professores iniciantes”, correspondendo
a 5,93% do total de trabalhos apresentados nos três grupos. Em sua maioria, de acordo com
Papi e Martins (2010), os trabalhos encontrados dão ênfase aos processos de constituição da
prática do professor iniciante, seus saberes, socialização profissional, apontando, também,
dificuldades encontradas pelos professores e possibilidades para resolução de problemas
enfrentados por eles.
Já por meio da consulta ao banco de teses da CAPES nos anos de 2000 a 2007, ou
seja, no período de oito anos, utilizando-se de palavras-chave como professores iniciantes,
iniciação profissional e iniciação à docência, como também, de leitura de resumos, Papi e
Martins (2010) encontraram 54 pesquisas: 40 relacionadas a professor iniciante, 12
relacionadas à iniciação profissional e 2 se referindo à iniciação à docência. Tais pesquisas
foram organizadas, pelas autoras, a partir de seus títulos, em três grupos, sendo o primeiro
composto por pesquisas referentes à prática pedagógica do professor iniciante; o segundo
composto por pesquisas relacionadas à formação inicial e o terceiro, se constituindo de
estudos mais relacionados à formação do professor em período de iniciação na docência, com
apenas três trabalhos.
Como resultado, Papi e Martins (2010) verificou a quase inexistência de pesquisas nas
quais se realiza algum tipo de intervenção com o professor iniciante, como também, de
pesquisas relacionadas ao professor iniciante e seu sucesso escolar, ou seja, os professores
“bem-sucedidos” em seus primeiros anos de exercício profissional. Essas pesquisas
“mostram-se quase como silêncios no campo investigativo da educação, abrindo perspectivas
para o desenvolvimento de novos trabalhos” (PAPI e MARTINS, 2010, p. 51.)
O estudo de Papi e Martins (2010) vem, então, corroborar o que já havia sido
constatado por Lima (2004) e Mariano (2006) com relação tanto ao número de pesquisas
realizadas no Brasil com foco no professor iniciante, sua formação, sua inserção na docência e
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desenvolvimento profissional, quanto à relevância desse tipo de pesquisa na área de formação
de professores. Conforme Papi e Martins (2010), as pesquisas sobre professores iniciantes, no
Brasil, “não foram capazes, ainda, de fomentar a formação específica e diferenciada para os
professores nessa condição” (p.53).
Outro ponto importante se refere à instituição das Diretrizes Curriculares Nacionais
(DCNs) para o curso de Pedagogia, aprovada pela Resolução CNE/CP N° 1, em 15 de maio
de 2006, ampliando a formação e o campo de intervenção profissional do pedagogo, podendo
este exercer funções de magistério na Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino
Fundamental e no Ensino Médio, na modalidade Normal, como também, de Educação
Profissional na área de serviços e apoio escolar e em outras áreas que exijam conhecimentos
pedagógicos, como também, atuar como gestor. Como nos apresenta Gatti (2011), a
complexidade curricular exigida para o curso é grande com as DCNs, ficando difícil
contemplar todas as suas orientações em uma matriz curricular, principalmente para cursos
noturnos. Aliada a essa complexidade temos no atual contexto, como já foi abordado, novas
exigências para o exercício da docência.
Assim, tendo em vista esses fatores, o objetivo desta pesquisa é investigar como se dá
a inserção dos egressos do curso de Pedagogia da Universidade Federal de São João del-Rei –
UFSJ, na Educação Básica, após a instituição das Diretrizes Curriculares Nacionais para o
curso de Pedagogia, aprovada pela Resolução CNE/CP N° 1/2006. Como os egressos do
curso de Pedagogia, formados à luz das novas DCNs, se inserem no campo profissional? O
que eles têm encontrado? Como se posicionam na docência? Seu curso de formação inicial
lhe deu subsídios para seus primeiros anos de docência? Foram bem recebidos e encontram o
apoio necessário na Instituição ou escola em que trabalham no início da carreira docente?
Essas questões norteadoras são importantes na medida em que nos levam a refletir
sobre a inserção dos jovens professores na carreira docente, como se estabeleceram na
profissão, suas tensões, medos, acertos e erros, dúvidas e incertezas, superação de problemas,
sucessos obtidos, como também, refletir sobre a proximidade/distanciamento entre a
universidade e a escola, a formação no curso de graduação em Pedagogia a partir das DCNs e
o acompanhamento de egressos dos cursos de licenciatura.
Esta dissertação está estruturada em três capítulos. Dedicamos o primeiro capítulo à
revisão de literatura, abordando a profissão docente e a atratividade pela carreira, a formação
de pedagogos pós-DCNs, bem como, a inserção na docência e os primeiros anos de exercício
profissional.
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O segundo capítulo é dedicado aos aspectos teórico-metodológicos da pesquisa.
Apresentamos o embasamento teórico-metodológico para a análise dos dados coletados na
pesquisa, a partir dos estudos de Tardif (2002) sobre os saberes docentes, bem como, o
contexto no qual as egressas do curso de Pedagogia da UFSJ, sujeitos desta pesquisa, foram
formadas e, ainda, a descrição da metodologia adotada na pesquisa, incluindo os instrumentos
e procedimentos utilizados em cada etapa.
No terceiro capítulo, apresentamos a análise dos dados e a descrição dos resultados da
pesquisa em cinco categorias de análise, como também, respondemos às questões norteadoras
desta pesquisa, levando, assim, à compreensão da inserção na docência das professoras
investigadas, egressas do curso de Pedagogia da UFSJ.
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CAPÍTULO 1

A CONSTRUÇÃO DA PROFISSÃO DOCENTE

Neste capítulo, abordamos a escolha pela profissão docente e pelo curso de Pedagogia,
a formação de pedagogos após a aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs)
para o curso de Pedagogia, em 2006 e, de modo especial, a inserção dos professores iniciantes
na carreira profissional. Apresentamos a inserção na docência como sendo, também, uma
etapa importante de formação, suas características apontadas pela literatura e os resultados
apresentados por estudos e pesquisas sobre essa fase pela qual passam os professores, após
sua formação inicial.

1.1 A profissão docente e a atratividade pela carreira

A profissão professor é complexa por suas múltiplas especificidades. Para Garcia
(2010), a docência, como outras ocupações, foi desenvolvendo, ao longo de sua história, um
conjunto de características constantes que a diferenciam das outras ocupações e profissões e
que influem na maneira como se aprende o trabalho docente e como este se aperfeiçoa.
Uma das primeiras afirmações de Garcia (2010) é a de que “a docência é a única das
profissões nas quais os futuros profissionais se veem expostos a um período mais prolongado
de socialização prévia”, o que pode ser chamado de aprendizagem informal. O autor se refere
aqui à etapa de observação pela qual passaram os professores, ainda, na época em que eram
estudantes.

Assim, a identidade docente vai, então, se configurando durante toda sua

trajetória escolar. A partir da observação, suas crenças sobre o ensino vão se desenvolvendo,
pouco a pouco, ainda que, de uma forma pouco reflexiva, tendo em vista que há uma
predominância dos aspectos emocionais em relação aos aspectos racionais nessa construção.
Essa preponderância da emoção pode ser explicada pelo fato da interação humana ser um
fator de extrema importância na prática docente. Tais crenças e imagens oriundas das
experiências prévias dos futuros docentes, enquanto estudantes, influenciam na maneira como
os novos professores enfrentarão a sala de aula.
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De fato, todo esse período de vários anos que os alunos vivenciam durante sua
trajetória escolar, a convivência em sala de aula e no ambiente escolar em geral, as práticas de
seus professores, como eles ensinam, administram conflitos, entre outros, criam neles uma
visão sobre o ensino e sobre a profissão docente que levam consigo no decorrer da vida,
talvez sem muitos questionamentos. Consequentemente, isso vai influenciá-los em sua prática
profissional, enquanto docentes, pois o que o aluno vivencia enquanto estudante faz parte da
sua história de vida. E é, segundo Tardif (2002), pela socialização pré-profissionais, como
também, pela história de vida, pela socialização primária, entre outros, que os saberes dos
professores também se integram no trabalho docente, conforme veremos no capítulo 2.
Assim, devemos considerar, também, a vivência do indivíduo antes mesmo do início
de sua vida escolar, pois o modo como ele foi educado, as condições de vida de sua família,
os laços familiares, os sentidos e valores atribuídos ao ensino e à figura do professor,
influenciam na escolha pela profissão docente e em sua prática profissional. De acordo com
Tardif (2002), boa parte do que os professores sabem sobre a profissão docente, o ensino e
como ensinar, provém de sua história de vida escolar, mas não só desta, provém também, de
sua história de vida como um todo, sendo assim, inclui o que o indivíduo vivenciou antes da
sua entrada na escola, no ambiente familiar, por exemplo. Citamos aqui um trecho do relato
da história de vida de uma das professoras participantes de um grupo de estudos da Faculdade
de Educação da USP – Memória, Docência e Gênero, no qual ela faz referência a essa
questão.
A escola sempre foi vista por mim como lugar de aprender, onde deveria
ouvir os professores, prestar atenção no que diziam, estudar e estudar muito
para tirar notas boas. Essa visão foi construída ao longo do tempo, não
apenas no contato e na vivência na escola, como também, por meio de meu
ambiente familiar, onde a educação sempre foi muito valorizada. Desde
criança, ouvi muitas e muitas vezes que o importante era estudar, conhecer,
para ser independente e livre. A escola estava lá, imponente, os professores
também, seguros e convictos de sua missão. E eu deveria assimilar tudo que
ali fosse ensinado para me tornar “alguém na vida”.[...] E essa visão de
escola, formada na infância, passou a ter uma participação importante na
construção da minha identidade profissional. Eu estava ali para ensinar e os
alunos para aprender. Eu deveria dedicar-me, dar o melhor de mim e os
alunos também. (Lapo) (BUENO, CATANI, SOUSA, 2002, p.122)

Dependendo, ainda, do conteúdo que o professor ensina – com mais destaque para o
ensino médio do que para a educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental – sua
identidade profissional também vai se moldando, em função do domínio de tal conteúdo, o
que irá influir no que e como o professor vai ensinar. Como explica Garcia (2010), o
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conhecimento do conteúdo inclui diferentes componentes, dos quais o substantivo e o
sintático se destacam como os mais representativos. O conhecimento substantivo é construído
com a informação, as ideias e os tópicos a conhecer, ou seja, o corpo de conhecimentos gerais
de uma matéria; determina o que os professores vão ensinar e a partir de qual perspectiva. Já o
conhecimento sintático do conteúdo completa o anterior e se expressa no domínio que o
docente tem dos paradigmas de pesquisa em cada disciplina, do conhecimento em relação a
questões como tendências, perspectivas e pesquisa acumulada no campo de sua especificidade
(GARCIA, 2010).
No entanto, outros conhecimentos também são importantes na profissão docente,
como o conhecimento dos alunos, do contexto no qual o professor ensina e de como ele
ensina, ou seja, como ele torna o conteúdo compreensível a seus alunos. Para tanto, o
professor deve utilizar-se de conteúdos disciplinares, adquiridos em sua formação inicial, e
que considera de relevância para a situação de ensino-aprendizagem vivenciada no momento,
como fundamentação de seu trabalho prático. Mas, é a partir da prática e da reflexão sobre sua
prática que o professor adquire, de forma progressiva, mais conhecimento, denominado de
conhecimento situado na ação. É este conhecimento na prática que Garcia (1999), se
utilizando das reflexões de Cochran-Smith e Lytle (1999), afirma ser aquele que mais
identifica a profissão docente em relação ao conhecimento para a prática.
Nesse sentido, corroborando com Mizukami et al (2002), a formação do professor
deve se pautar nos princípios da racionalidade prática, compreendendo que o conhecimento
não é imutável, ou seja, está sempre em construção, e que as diversas situações que ocorrem
na sala de aula, bem como, as demandas atuais da sociedade exigem o desenvolvimento, no
professor, de uma prática reflexiva. Dessa forma, a concepção de saber escolar como um
conhecimento que os professores possuem e apenas repassam aos alunos, um conhecimento
baseado na aplicação da teoria e técnica científica na resolução de problemas instrumentais
(racionalidade técnica) passa a ter uma dimensão maior, “a da formação do cidadão nas
diversas instâncias em que a cidadania se materializa: democrática, social, igualitária,
intercultural e ambiental” (p. 12).
Outra característica da profissão docente apontada por Garcia (2010) se refere ao
isolamento, pois os professores atuam sozinhos em sua sala de aula nessa tarefa de ensinar,
sendo somente os alunos testemunhas de sua atuação.
Eis aqui um grande paradoxo: enquanto as correntes atuais expõem a
necessidade de que os professores colaborem e trabalhem conjuntamente,
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nos encontramos com a pertinaz realidade de docentes que se refugiam na
solidão de suas salas de aula. (GARCIA, 2010, p. 16)

Talvez se possa justificar esse isolamento, se considerarmos outra característica da
profissão docente que coloca o aluno como o principal tipo de motivação profissional do
professor. Os professores sentem satisfação quando obtém êxito no processo de ensino e
aprendizagem, sendo a formação dos alunos gratificante para o professor. Para Garcia (2010,
p. 17), essa satisfação do professor, “frequentemente, se relaciona com as motivações que os
levaram a escolher a profissão”. Quando há uma maior identificação dos professores com os
alunos, algumas atividades de trabalho docente em equipe são até consideradas pelos
professores como uma subtração do tempo dedicado aos alunos. Dessa forma, os alunos
também desempenham um papel importante na construção da identidade docente.
Corroborando com Garcia (2010), obviamente, quando o professor alcança seus
objetivos no processo de ensino-aprendizagem, ele se sente mais satisfeito e motivado no
desenvolvimento de seu trabalho. Essa satisfação ocorre em todas as profissões, quanto mais
sucesso no trabalho, provavelmente, mais motivado o profissional estará para enfrentar novos
desafios. Porém, isso não ocorre somente quando o professor trabalha, isoladamente, em sala
de aula com seus alunos, mas pode acontecer, também, quando os professores desenvolvem
trabalhos em conjunto, de forma colaborativa.
Quanto à escolha da profissão docente, mais especificamente a Pedagogia, um estudo
realizado por Gatti e Barreto (2009), baseado em dados do questionário socioeconômico do
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE, 2005), mostra que do total de
137.001 licenciandos, 65% dos alunos de Pedagogia optaram por cursar licenciatura pelo
desejo de serem professores, ao passo que esse percentual cai, aproximadamente, pela metade
entre os alunos dos cursos de licenciatura de outras áreas. O estudo aponta ainda que, cerca de
21% dos licenciandos de outras áreas, escolheram cursar licenciatura para terem uma opção
de trabalho caso não consigam exercer outra atividade profissional.
Com relação ao perfil dos alunos que fazem parte desse estudo de Gatti e Barreto
(2009), 46% dos licenciandos, ou seja, menos da metade, se encontram na faixa etária de 18 a
24 anos e pouco mais de 20% entre 25 e 29 anos, como também, este mesmo percentual de
alunos se encontra na faixa etária de 30 a 39 anos. Os alunos de Pedagogia apresentam menor
percentual na faixa etária de 18 a 24 anos, isto é, 35%, sendo também mais numerosos na
faixa etária dos mais velhos, de 30 a 39 anos, ou acima de 40 anos. As mulheres continuam a
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ser maioria nos cursos de licenciatura, representando 75,4%. Os licenciandos provêm, em sua
maioria, de escolas públicas, sendo que 68,4% cursaram todo o ensino médio em instituição
pública e 14,2% somente de forma parcial. O percentual de estudantes provenientes do ensino
privado é menor entre os alunos de Pedagogia, em torno de 14% contra 18% das outras
licenciaturas. O percentual de licenciandos com renda familiar média (de três a dez salários
mínimos) fica em torno de 50%, enquanto 39,2% apresenta renda familiar de até três salários
mínimos. E, quanto à escolaridade dos pais, cerca de 10% dos licenciados provêm de lares de
pais analfabetos, os quais somados ao número de pais que frequentaram até a 4ª série do
ensino fundamental, totaliza aproximadamente 50%. O número de pais que cursaram o ensino
médio também é expressivo, no entanto, o estudo mostra que os alunos do curso de Pedagogia
são os que possuem pais menos escolarizados. (GATTI, 2010)
Outro estudo, também realizado por Gatti et al (2009), sobre a atratividade da carreira
docente no Brasil, o qual teve como sujeitos da pesquisa alunos que ainda estavam cursando o
terceiro ano do ensino médio em escolas públicas ou particulares – num total de 18 escolas –
localizadas em oito municípios de grande e médio porte das cincos regiões do país, buscou
“investigar a percepção dos jovens sobre ser professor e os aspectos que destacam para
justificar a atração ou não da carreira docente”. Os resultados apontam que, de um lado, os
jovens veem o professor com admiração, respeito, uma figura fundamental na sociedade, o
transmissor de conhecimentos, o formador de opiniões; por outro, o professor é visto como
um sofredor, que trabalha muito, com uma carreira difícil, cansativa, mal remunerada e
desvalorizada socialmente. Em geral, a docência é considerada uma “profissão bonita”, uma
“função nobre”, fundamental para a formação do indivíduo e, se torna gratificante para o
professor com o sucesso do aluno no processo ensino-aprendizagem. Para alguns concluintes
do ensino médio, o trabalho nas séries iniciais do ensino fundamental é visto como sendo
mais difícil por considerarem esta fase a base da formação, exigindo maior responsabilidade,
paciência, motivação e criatividade para lidar com as crianças. No entanto, outros afirmam
que ser professor do ensino médio é mais difícil no sentido de atrai-los ou reprimi-los. Porém,
“apesar de tantas dificuldades tanto intrínsecas, ligadas à complexidade da profissão, quanto
extrínsecas, relacionadas aos baixos salários e à desvalorização social” (p. 39), para os alunos
pesquisados, “para ser professor é preciso gostar muito do que faz, amar muito o que faz, ter
muita paciência, ter vocação, ter o dom” (pp. 39-40). Dessa forma, “enxergam a docência não
como uma profissão, mas como um sacerdócio, uma missão em resposta a uma vocação” (p.
41).
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Apesar de considerarem a docência como uma “função nobre”, o estudo de Gatti et al
(2009) também revelou a rejeição dos alunos pesquisados pela carreira docente. Apenas 2%,
ou seja, 31 de 1.501 alunos que responderam ao questionário, indicaram o curso de Pedagogia
ou outra licenciatura como primeira opção de ingresso no ensino superior e 9% indicaram
cursos ligados à escola básica, (com maior frequência Educação Física), porém, sem explicitar
se era um curso de licenciatura. Do total de respostas, 83% indicaram a decisão de seguir
outras carreiras.
Ainda na pesquisa de Gatti et al (2009), entre os concluintes do ensino médio
decididos a seguirem a carreira docente, 87% (27 em 31 alunos) são provenientes de escolas
públicas. Verificou-se, também, como no estudo anterior de Gatti e Barreto (2009), a
predominância de mulheres e pais com menor instrução escolar, comparando com o perfil dos
alunos que indicaram seguir outras carreiras. A pesquisa mostra, também, que muitos alunos
do total de pesquisados, 32% (476 alunos) pensaram em ser professor – apesar de muitos
terem desistido – durante sua escolha profissional, ao passo que 67% (1.015 alunos) não
cogitaram essa ideia.
Com relação às principais razões para ser ou não professor, o somatório das respostas
dos concluintes do ensino médio que pensaram em lecionar com as daqueles que não
pensaram em ser professor, o estudo revelou que a principal razão para ser professor é a
possibilidade de ensinar e transmitir conhecimento (Tabela 1), o que, conforme Gatti et al
(2009, p. 44), “parece estar ligada ao prazer de trabalhar com a aprendizagem do outro”,
exemplificando com a resposta de um aluno, “ter prazer em ajudar uma pessoa que não
entende o assunto que você domina”. No entanto, apesar da possibilidade de ensinar e
transmitir conhecimento aparecer em primeiro lugar na pesquisa de Gatti et al (2009), não
podemos afirmar que essa preocupação com a aprendizagem do outro, com o desejo que o
outro também tenha a possibilidade de adquirir conhecimentos, não tenha relação com a
construção de novos conhecimentos.
O interesse por uma área específica do conhecimento também se constitui um fator de
peso para ser professor, de acordo com Gatti et al (2009). Isto se deve ao fato de uma maior
identificação e gosto por determinada disciplina da educação básica, como aponta a pesquisa,
como também, pode ser pelo motivo de darem maior relevância ao trabalho do professor dos
primeiros anos de escolarização, por entenderem ser esta fase a base da formação e, por isso,
considerarem maior a desvalorização deste professor, como também, pelo fato de perceberem
que não possuem perfil para lidar com crianças, conforme indicações em seus relatos.
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Tabela 1: Fatores positivos sobre ser professor
Fatores positivos

N°

%

Possibilidade de ensinar e transmitir conhecimento

191

40%

Interesse em área específica do conhecimento

90

19%

Identificação profissional

61

13%

Possibilidade de formar e influenciar novas gerações

50

10%

Possibilidade de trabalhar com crianças

48

10%

Valorização das relações interpessoais

46

10%

Realização pessoal (prazer, amor, desejo, gostar)

43

9%

Possiblidade de influenciar/transformar a realidade

43

9%

Identificação Pessoal

25

5%

Oportunidades no mercado de trabalho

16

3%

Influência familiar

10

2%

Influência dos professores

6

1%

Social

Fonte: GATTI et al, 2009, p.45

Apesar da falta de identificação pessoal aparecer na Tabela 2 como principal fator
negativo para se escolher a profissão docente, ao separar as respostas dos concluintes do
ensino médio que pensaram em ser professor daqueles que não haviam pensado nesta
possibilidade, a pesquisa revelou a baixa remuneração como principal fator negativo para se
exercer a docência, ao considerar apenas as respostas daqueles que já haviam manifestado
interesse pela profissão. Tal fator, conforme Gatti et al (2009), somado à desvalorização
social da profissão e o desinteresse e desrespeito dos alunos, faz com que os concluintes do
ensino médio se sintam desestimulados e desistam de optar pela carreira docente.

Tabela 2: Fatores negativos sobre ser professor
Fatores negativos

N°

%

Falta de identificação pessoal

555

48%

Baixa remuneração

292

25%

Falta de identificação profissional

217

19%

Desvalorização social da profissão

156

13%

Exigência de envolvimento pessoal na profissão

121

10%

Desinteresse e desrespeito dos alunos

113

10%

Condições de trabalho

74

6%

Fonte: GATTI et al, 2009, p.46

27

Outros dois fatores que agravam o desinteresse pela docência, apontados pela
pesquisa, se referem à questão da desvalorização da profissão pelos próprios professores, ao
passar para seus alunos uma imagem negativa da profissão, como também, a falta de
incentivo e apoio de seus familiares e amigos, os quais reforçam a percepção da profissão
docente como um trabalho pouco atraente, desvalorizado social e financeiramente. No
entanto, Gatti et al (2009) ressalta que a não aceitação dos pais pela escolha do filho em
seguir a profissão docente foi percebida, mais fortemente, nos grupos de discussões com
alunos de escolas particulares.
Cabe ressaltar que a não atratividade pela carreira docente se encontra em evidência há
tempos, seja pelas condições de formação oferecidas pelos cursos, seja pelas condições de
trabalho, pelas condições salariais ou pelas mudanças no campo de trabalho, o que pode ser
verificado em estudos de Gatti (1998), apresentados há mais de uma década. Para
exemplificar, aproximadamente 40% dos alunos que cursavam licenciatura na época, não
pretendiam exercer a profissão, enquanto aqueles que desejavam exercer a docência
condicionavam o exercício profissional a uma posição mais estável e definida.
Outro aspecto a ser destacado na profissão docente se refere à carreira profissional.
Para Garcia (2010), apesar de algumas mudanças em alguns países, a carreira docente pode
ser considerada com sendo “plana”, pois a mesma é entendida como “um trajeto individual,
pouco ligado ao desenvolvimento de atividades coletivas onde o crescimento na carreira
resulta, geralmente, num afastamento da aula” (p. 18). Os docentes que chegam a assumir
outros papéis na educação tem o exercício de suas funções fora da sala de aula, o que faz com
que estes, após a ascensão profissional e diante da perda de prestígio e deterioração da
imagem social do professor, não voltem mais a ela. Outros ainda, sem condições ou
oportunidade de assumir outros cargos na educação e sem uma carreira docente, insatisfeitos,
simplesmente abandonam a profissão no mesmo nível em que iniciaram.
Um estudo sobre a profissão docente realizado por Vaillant (2006), ao analisar o
projeto Professores da América Latina: Radiografia de uma Profissão, composto por relatórios
de diversos países latino-americanos, também afirma que o professor finaliza sua carreira
profissional fora da sala de aula, pois para conseguir melhoria salarial, é necessário subir de
posto, ou seja, assumir outros cargos como diretor ou supervisor, por exemplo. E isto traz
consequências danosas ao ensino, na medida em que bons professores o abandonam para
assumirem outras funções na rede escolar.
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Observamos, então, que a profissão docente é complexa e possui características
peculiares, distinguindo-a das demais profissões. No entanto, vimos, também, conforme Gatti
e Barreto (2009) e Gatti et al (2009), que apesar de se constituir numa profissão de carreira
pouco atrativa, com baixa remuneração salarial, com condições de trabalho, às vezes, não
muito adequadas, desvalorizada tanto pela sociedade quanto pelos próprios professores, ainda
há jovens optando por ingressar e seguir a carreira docente.
Ainda, como nos mostrou as autoras, o interesse em cursar Pedagogia não é muito
significativo, quando comparado com as outras licenciaturas; no entanto, a maioria dos jovens
que optam por cursar Pedagogia, o fazem, conforme indicam as pesquisas, pelo real desejo de
serem professores. Mas, como ocorre a inserção desses jovens professores na carreira docente
após sua formação inicial? O que revelam as pesquisas sobre os professores iniciantes em
seus primeiros anos de exercício profissional? É o que abordaremos no decorrer deste
capítulo.

1.2 Considerações sobre a formação de pedagogos à luz das DCNs

As pesquisas com foco na formação de professores são bem expressivas, no entanto,
Gatti et al (2009) alerta que a formação inicial ainda necessita de muito conhecimento sobre
como formar professores competentes para exercer a docência nos dias atuais. Se por um
lado, é importante investigar sobre a formação inicial; por outro, não se pode esquecer que
existem outros elementos tão importantes quanto esta formação, os quais merecem atenção e
devem fazer parte de uma política geral de apoio aos docentes, como por exemplo, as
condições de trabalho dos professores, questão salarial e carreira, a infraestrutura das escolas,
as formas de organização do trabalho escolar, a inserção na docência (foco desta pesquisa) e a
formação continuada.
Como o foco desta pesquisa são os professores iniciantes egressos do curso de
Pedagogia da UFSJ, formados após a aprovação das DCNs e sua inserção na docência,
abordamos, neste tópico, a formação inicial de pedagogos, tendo em vista que o
desenvolvimento profissional do professor deve ser considerado um contínuo conforme
Garcia (1999), e neste sentido, independente das especificidades de cada fase da formação
docente, deve sempre haver uma articulação entre elas, torna-se relevante essa abordagem.
Dessa forma, torna-se importante abordarmos a formação atual dos pedagogos.
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As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para o Curso de Graduação em Pedagogia,
foram instituídas com a aprovação da Resolução CNE/CP N° 1, em 15 de maio de 2006.
Conforme consta em seu artigo 4°, o curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se

à formação de professores para exercer funções de magistério na Educação
Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino
Médio, na modalidade Normal, de Educação Profissional na área de serviços
e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos
pedagógicos.
Parágrafo único As atividades docentes também compreendem participação
na organização e gestão de sistemas e instituições de ensino, [...] (BRASIL,
2006)

Quanto à estrutura do curso, o artigo 6° da Resolução CNE/CP N° 1/2006 a constitui,
resumidamente, da seguinte forma:
I – um núcleo de estudos básicos que considere diversidade e a multiculturalidade da
sociedade brasileira;
II – um núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos voltados às áreas de
atuação profissional, priorizadas pelo projeto pedagógico das instituições;
III – um núcleo de estudos integradores que proporcione enriquecimento curricular e
compreenda a participação em seminários e estudos curriculares, em projetos de iniciação
científica, monitoria e extensão, participação em atividades práticas nas mais diferentes áreas
do campo educacional e em atividades de comunicação e expressão cultural.
Dessa forma, a integralização de estudos, deve ser efetivada por meio de disciplinas,
seminários e atividades de natureza predominantemente teórica; práticas de docência e gestão
educacional; atividades complementares; e estágio curricular, a ser realizado ao longo do
curso.
Conforme as DCNs para o curso de Pedagogia, Resolução CNE/CP N° 1/2006, a carga
horária mínima do curso é de 3.200 horas, assim distribuídas:
I – 2.800 horas dedicadas às atividades formativas como assistência a aulas, realização
de seminários, participação na realização de pesquisas, consultas a bibliotecas e centros de
documentação, visitas a instituições educacionais e culturais, atividades práticas de diferente
natureza, participação em grupos cooperativos de estudos;
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II – 300 horas dedicadas ao Estágio Supervisionado prioritariamente em Educação
Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, contemplando também outras áreas
específicas, se for o caso, conforme o projeto pedagógico da instituição;
III – 100 horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas específicas
de interesse dos alunos, por meio, da iniciação científica, da extensão e monitoria.
Podemos observar, então, que as DCNs (2006) prevê uma formação ampla do
pedagogo, não sendo mais possível a conclusão do curso em habilitações específicas.
Nota-se, então, na atualidade, que são muitas as atribuições conferidas ao curso de
Pedagogia, e quanto a isto, Gatti e Barreto (2009) destacam:

A complexidade curricular exigida para esse curso é grande, notando-se,
também, pelas orientações da resolução citada, a dispersão disciplinar que se
impõe, em função do tempo de duração do curso e sua carga horária, [...] (p.
49)
Enfeixar todas essas orientações em uma matriz curricular, especialmente
para os cursos noturnos onde se encontra a maioria dos alunos, não é tarefa
fácil, e está conduzindo a algumas simplificações que está afetando o perfil
dos formados. (p. 50)

Gatti e Nunes (2009), diante de resultados não muito satisfatórios referentes ao
desempenho dos estudantes do ensino fundamental e médio nas avaliações nacionais e
internacionais sobre a qualidade do ensino básico no Brasil, realizaram um estudo sobre os
currículos de alguns cursos de licenciatura, entre os quais se encontra o curso de Pedagogia,
tendo em vista que a formação do professor se constitui um dos elementos de influência na
melhoria da qualidade da educação.
Foram analisados, por Gatti e Nunes (2009), 71 cursos presenciais de graduação em
Pedagogia, distribuídos pelas várias regiões do país, oferecidos por instituições públicas e
privadas, tanto em universidades como em centros universitários, faculdades, faculdades
integradas ou institutos superiores de educação. No conjunto das estruturas curriculares de
todos os cursos de Pedagogia analisados, foram encontradas 3.513 disciplinas (3.107
obrigatórias e 406 optativas, não considerando nesse cômputo os estágios supervisionados), as
quais foram organizadas em categorias de análise, norteadas pelas DCNs para o curso de
Pedagogia, homologada em 2006, a fim de verificar, com maior clareza, a proposta de
formação inicial de professores oferecida pelas instituições.

31
Como resultados, a pesquisa de Gatti e Nunes (2009) apontou que os currículos
analisados são compostos por um conjunto de disciplinas bastante disperso, dando uma
característica fragmentária ao currículo, tendo em vista que há variedade enorme de
nomenclaturas e que a carga horária mínima do curso deve ser de 3.200 horas conforme as
DCNs para o curso de Pedagogia, sendo que destas, 300 horas devem ser destinadas ao
estágio.
Foi verificado na pesquisa de Gatti e Nunes (2009), que os currículos apresentam uma
proporção entre disciplinas de fundamentos teóricos e as de formação específica; no entanto,
as disciplinas relativas à formação profissional específica não contemplam de forma
satisfatória a questão da relação entre a teoria e a prática. Suas ementas registram mais a
preocupação com o por quê ensinar do que com o quê e como ensinar. Outra questão
abordada é que, apesar dessa proporção observada, ao somar as disciplinas de fundamentação
teórica com as disciplinas que compõem o grupo “outros saberes” (por exemplo: Inglês
Instrumental, Nutrição, Higiene e Saúde) e com as disciplinas optativas mais as atividades
complementares, chega-se a um percentual significativo, o que prejudica o oferecimento de
um número maior de disciplinas de formação específica. A carga horária dedicada às
disciplinas de formação profissional específica aparece em torno de 30%, ficando 70% para
outros tipos de disciplinas.
A falta de relação com a prática docente também foi constatada na análise dos
currículos, já que Gatti e Nunes (2009) verificaram que os conteúdos a serem ensinados na
educação básica são abordados de forma genérica ou superficial nas disciplinas de
metodologia e práticas de ensino. Também foi constatado que poucos cursos oferecem
disciplinas de aprofundamento em conhecimentos sobre Educação de Jovens e Adultos (EJA),
Educação Especial, Educação Infantil e Tecnologias.
Quanto aos estágios supervisionados foi verificado que 50% dos cursos de Pedagogia
estudados, oferecem mais horas de estágio do que a carga horária mínima de 300 horas,
exigida pela legislação; sendo que alguns oferecem estágios por áreas, ao passo que outros
somente estipulam a carga horária a ser cursada; outros, ainda oferecem os estágios integrados
às disciplinas, não havendo referência direta a eles. No entanto, a maioria dos estágios é
constituída mais de observação do que práticas efetivas nas escolas.
As autoras destacam que, mesmo com disciplinas de denominações diversificadas,
pôde-se constatar a existência de um núcleo comum entre os diversos currículos analisados,
apesar do desequilíbrio entre a teoria e a prática, ao priorizar mais teoricamente os conteúdos
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de fundamentos e contextualização. E ressaltam, ainda, que a escola, enquanto instituição
social e de ensino, quase não aparece nas ementas dos cursos, “o que leva a pensar numa
formação de caráter mais abstrato e pouco integrado ao contexto concreto onde o profissionalprofessor vai atuar” (GATTI e NUNES, 2009, p. 55).
Conforme Gatti et al (2011), a formação de professores não se encontra em sintonia
com as perspectivas de políticas para a formação de docentes apresentadas em fóruns e
centros de estudos sobre educação e com as proposições colocadas pela legislação. Como
exemplo, tem-se a não concretização da relação teoria e prática nos cursos de licenciatura, tão
enfatizada na legislação.
Outra pesquisa, interinstitucional, coordenada por Calderano, em 2009, intitulada A
Formação, o Trabalho dos Docentes que atuam no Ensino Fundamental e a Avaliação
Sistêmica das Escolas Mineiras: um estudo comparado, que reuniu trabalhos realizados por
pesquisadores de seis universidades mineiras, UFJF, UFMG, UEMG, UFOP, UFV e UFSJ,
também merece ser destacada. O estudo buscou investigar o processo de formação e o
trabalho docente através de depoimentos de egressos dos cursos de Pedagogia e demais
Licenciaturas, atuantes no quinto ano do ensino fundamental, como também identificar
possíveis relações entre as avaliações sistêmicas e o trabalho desenvolvido nas escolas.
Participaram da pesquisa 230 (duzentos e trinta) professores de escolas da rede pública de
ensino, localizadas nas cidades sede das referidas instituições de ensino superior. O trabalho
de diversos pesquisadores possibilitou o mapeamento das principais lacunas e possibilidades
oferecidas pelos cursos de formação inicial, como também, a comparação entre as propostas
de formação profissional de cada Instituição de Ensino Superior e a avaliação da formação
docente no estado de Minas Gerais. Os resultados da pesquisa relacionados à formação e o
trabalho docente mostraram que o curso de formação inicial é avaliado, pelos egressos, de
forma positiva com relação à teoria, no entanto, deixa a desejar quanto à prática, como
também, quanto à relação entre a teoria e a prática profissional. A teoria é compreendida
como algo “suspenso”, desconectada da realidade prática da profissão. Os egressos revelaram,
também, que obtiveram um aprendizado maior referente à sua atuação profissional com a
prática cotidiana e não durante o processo de formação inicial, evidenciando assim, um
distanciamento entre a universidade e a escola (CALDERANO et al, 2010). Verifica-se,
então, que a formação inicial tanto no curso de Pedagogia como em outras licenciaturas
apresentam, de maneira geral, deficiências que interferem de forma incisiva na atuação do
professor em sala de aula.
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Como observamos, o resultado desta pesquisa interinstitucional de Calderano (2010)
levou em consideração estudos realizados em seis universidades do estado de Minas Gerais,
inclusive, um estudo realizado na UFSJ por Abreu Júnior et al (2010). Este estudo, ao ser
desmembrado da pesquisa interinstitucional realizada por Calderano (2010), nos apresenta
resultados específicos sobre a formação inicial no curso de Pedagogia da UFSJ. Torna-se
relevante apresentarmos aqui este estudo de Abreu Júnior et al (2010), tendo em vista que o
foco de nossa pesquisa é a inserção na docência de egressos do curso de Pedagogia da UFSJ.
A pesquisa realizada por Abreu Júnior et al (2010), buscou verificar junto aos egressos
do curso de Pedagogia da UFSJ, sob a vigência do currículo 2003, que avaliação faziam da
formação recebida na Universidade frente às necessidades e desafios enfrentados para sua
inserção e atuação no mundo do trabalho em educação. Do total de 135 egressos cadastrados,
formados nos anos de 2006 a 2008, foram localizados 58, para os quais foi enviado, por email, um questionário. No entanto, somente 26 egressos tiveram participação efetiva na
pesquisa, dando retorno do questionário enviado eletronicamente.
Quanto ao perfil dos sujeitos investigados que responderam ao questionário, em sua
maioria são do sexo feminino (88,5%), com idade entre 23 e 30 anos, sendo, também, em sua
maioria, solteira e sem filhos. Um percentual de 46% foi apresentado como responsável pelo
próprio sustento, enquanto 36%, sustentado pelos pais. Com relação à escolaridade das mães
dos respondentes, 60% apresentou como grau de escolaridade, o ensino fundamental
incompleto. Dentre os egressos que trabalhavam, 73% eram profissionais da área de
educação, sendo que, destes, 63% se consideravam satisfeitos com a profissão e 21% muito
satisfeitos. A maioria (80%) exercia a docência em uma só escola, com 42% em contrato
temporário.
Quanto à avaliação do curso de Pedagogia da UFSJ, no qual os egressos foram
formados, a pesquisa revelou que os fundamentos teóricos do curso tiveram a melhor
avaliação (84%), seguido das atividades de pesquisa, em que 76% as consideraram como
boas. Cabe ressaltar que, com relação à continuidade dos estudos em nível de pós-graduação,
a maioria dos 21 respondentes estava com mestrado em andamento (42,2%), e um percentual
de 33,3%, estava cursando especialização. Como regular apareceram o estudo das políticas
públicas educacionais (77%) e os conteúdos e metodologias de ensino (58%), no entanto, a
formação para o uso das novas tecnologias foi considerada ruim por 50% dos sujeitos
investigados. A infraestrutura do curso e a atuação do corpo docente foram bem avaliadas,

34
porém, a avaliação da aprendizagem foi considerada regular por 46%, contra 38% que a
consideraram como sendo boa.
Outro aspecto importante da formação no curso, apresentado na pesquisa, se refere ao
Estágio Supervisionado, o qual foi avaliado como bom por 54% dos sujeitos investigados e
como regular por 38% destes. Para 65% dos respondentes, o estágio supervisionado colaborou
para seu crescimento e preparação profissional; para 54% proporcionou a articulação entre
teoria e prática; também, para 54% o estágio ajudou a lidar com as pessoas pertencentes ao
universo escolar; porém, apenas 34% afirmaram que o estágio os preparou para o exercício
das atividades em sala de aula, enquanto 54% se disseram preparados parcialmente.
Quanto à preparação recebida no curso para a atuação profissional, o estudo revelou
que, em vários aspectos específicos, os egressos do curso de Pedagogia da UFSJ, que
participaram da pesquisa, afirmaram, em sua maioria, que o curso os preparou parcialmente:
para o ensino em sala de aula, a avaliação de processos de ensino e aprendizagem, as
atividades de gestão educacional, a participação no colegiado da escola, a participação no
projeto pedagógico e para o trabalho interdisciplinar. No entanto, 58% se consideraram
preparados adequadamente para as atividades de pesquisa em educação. Para 63% de 25
respondentes, o curso de Pedagogia foi o que mais contribuiu para sua formação como
profissional da educação, ao passo que para 27,3% foi a experiência adquirida na prática e
para 9,1%, os cursos de formação continuada.
Abreu Júnior et al (2010), ao comparar os resultados desta pesquisa com os resultados
da Pesquisa Interinstitucional de Calderano (2010), destacou algumas diferenças mais
significativas nos resultados. Com relação ao perfil dos egressos, em sua maioria na UFSJ,
eram ex-alunas solteiras e sem filhos; tendo, também a maioria (84%), respondido que
gostaria de exercer outra função dentro ou fora da escola. Com relação à importância do curso
graduação para a formação profissional, 63% dos respondentes na UFSJ apontaram que o
curso de graduação foi importante sua formação profissional, contra 12% na pesquisa
interinstitucional. E com relação à importância da prática em sala para a formação
profissional, apenas 27% dos sujeitos investigados na UFSJ responderam positivamente a essa
questão, ao passo que, na pesquisa interinstitucional esse percentual foi de 65%. No entanto,
Abreu Júnior et al (2010) ressalta que, apesar dessas diferenças não influenciar de forma
significativa nos resultados da Pesquisa Interinstitucional, torna-se necessário, ao tratarmos da
formação docente, atentar para a composição heterogênea deste campo de investigação, a fim
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de “evitar conclusões que buscam uma visão uniforme ou mesmo prevalecente neste campo”
(p. 159).
A pesquisa de Abreu Júnior et al (2010), indica que a formação no curso de graduação
em Pedagogia na UFSJ, currículo 2003, apresenta como pontos positivos: a formação para a
atuação na área de educação, a fundamentação teórica, as pesquisas (iniciação científica,
práticas pedagógicas, trabalho de conclusão de curso), o estágio como conhecimento inicial
da escola. Merecendo atenção estão os conteúdos e metodologias referentes aos processos de
aprendizagem, o estágio como preparação para o trabalho em sala de aula, a gestão
educacional e os trabalhos interdisciplinares e, entre os pontos com necessidade de avanço
mais urgente, se encontram o uso de novas tecnologias, a discussão sobre a realidade escolar,
políticas públicas, legislação e projetos pedagógicos institucionais.
Como podemos observar, a formação inicial nos cursos de Pedagogia pós-DCNs,
apesar de, obviamente, apresentar pontos relevantes, ainda apresenta algumas deficiências que
influenciam diretamente no desenvolvimento profissional docente, e consequentemente, na
qualidade da educação básica. Cabe ressaltar a necessidade de maior interação entre os
saberes teóricos e as práticas em sala de aula, entre a universidade e a escola. Dessa forma, a
inserção na carreira docente poderá ser vivenciada como uma continuidade na formação do
professor iniciante, e não como se o mesmo estivesse dando um salto no vazio, ou seja, como
se existisse uma lacuna entre a formação inicial e a formação continuada.

1.3 A inserção de professores na docência

Conforme Garcia (1999), a formação de professores concebida como um processo
contínuo, sistemático e organizado, perpassa toda a carreira docente, na qual o “aprender a
ensinar” é constante. Os professores passam por diversas etapas de formação, quais sejam:
pré-formação, formação inicial, iniciação e formação permanente, conforme Feiman-Nemser
(2001). A fase de inserção na docência se constitui um período de grande importância e que
merece atenção, pois é nesta fase que o sujeito passa da condição de estudante a professor.
Geralmente, se estende até o quinto ano de exercício profissional e possui características que
o diferenciam das demais etapas de formação.
É um período de aprendizagens, mas também de muitas tensões, dúvidas e incertezas,
no qual o professor precisa adquirir conhecimento e competência profissional em um curto
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espaço de tempo. Esta fase é determinante para o estabelecimento e permanência na carreira
docente.
Veenman (1984), popularizou o conceito de “choque da realidade” para se referir à
situação pela qual os professores passam em seu primeiro ano de docência, caracterizado por
ser um período de intenso processo de aprendizagem do tipo ensaio/erro, como também, por
um princípio de sobrevivência e predomínio do valor do prático das escolas. Mas será que
outros estudiosos definem o início da docência desta mesma maneira?
Huberman (1989), explica as fases de “sobrevivência” e de “descoberta”, às quais se
referem alguns autores (FULLER, 1969; FIELD, 1979; WATTS, 1980) sobre o período
inicial do exercício da docência. O período de “sobrevivência” se traduz no “choque com o
real”, ou seja, é o confronto inicial do professor com a toda a complexidade da situação
profissional encontrada, a distância entre seus ideais e a realidade cotidiana da escola. Diante
de tantos desafios, há uma preocupação maior do professor consigo mesmo que, conforme
Huberman, passa a se questionar “Estou-me a aguentar?”. Por outro lado, o sentimento de
“descoberta”, traduz o entusiasmo inicial, a experimentação, a situação de responsabilidade
(ter sua sala de aula, seus alunos etc), é o sentir-se profissional, encontrando um lugar no
universo do trabalho.
Já para Tardif (2002), o “choque da realidade”, “choque de transição” ou “choque
cultural” traduz o confronto inicial com a dura e complexa realidade do exercício da
profissão, a desilusão e o desencanto dos primeiros tempos de profissão e, de maneira geral,
significa a transição da vida de estudante para a vida mais exigente de trabalho, ou seja, é a
passagem do ser estudante para o ser professor.
Podemos observar, então, pelas conclusões de tais autores, que o professor ao se
inserir na carreira se depara com uma fase que pode ser de sobrevivência, descobrimento,
adaptação, aprendizagens, transição. É um período conturbado, no qual “[...] 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.” (SILVA apud SOUZA, 2009, p. 36)
Ainda, para Souza (2009), nas escolas, geralmente, o professor novato fica a mercê da
sorte, podendo ou não conseguir superar a fase de adaptação que está confrontando. Assim,
sem ter com quem compartilhar suas dúvidas, seus acertos e seus erros, o professor acaba
apoiando sua prática em ações que vivenciou na época de estudante, reproduzindo a prática de
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seus antigos professores, o que dificulta sua transformação na busca de uma atuação mais
significativa e inovadora em sua atividade docente. Já Garcia (1999), aponta como um dos
erros do professor iniciante, uma repetição acrítica de condutas observadas em seus próprios
pares.
No entanto, no mesmo patamar em que estão todas essas dificuldades que
“assombram” os primeiros anos da docência, se encontra as condições de trabalho docente,
não muito favoráveis, a que os professores iniciantes são submetidos.
Como podemos observar, o início da docência se constitui uma fase da formação
docente composta por características específicas, no entanto, não podemos afirmar que todos
os professores, ao se inserirem na carreira docente passam pelas mesmas dificuldades e/ou
mesmas aprendizagens, tendo em vista que o fator humano é um dos elementos centrais e que
cada contexto é único, ou seja, as pessoas não são iguais e reagem de forma diferente às
situações encontradas, a realidade de cada escola é diferente, assim como, sua infraestrutura,
as condições de trabalho do professor, a forma como os professores iniciantes são recebidos
pelos profissionais da escola, entre outros.
Quanto a essa questão e mesmo que a literatura aponte várias características comuns
dos professores em início de carreira, Garcia (1999) aponta que as mesmas não podem ser
consideradas estanques, visto que o “choque da realidade” pode ocorrer cada vez que se
troca de escola ou nível de ensino, como também, não atinge a todos os professores iniciantes
com a mesma intensidade.
Apesar de, no Brasil, o número de estudos e pesquisas que se propõe a investigar
questões relacionadas aos professores iniciantes e sua inserção na docência não ser tão
expressivo, não podemos deixar de destacarmos aqui pesquisas já realizadas sobre o tema.
Mariano (2012) realizou um estudo sobre as primeiras pesquisas realizadas no Brasil
sobre a inserção na carreira docente, abrangendo o total de quatorze pesquisas realizadas no
período compreendido entre 1983 e 2005, buscando refletir sobre o início da docência como
um processo contínuo. De acordo com o autor, o primeiro estudo que se propôs a investigar os
professores iniciantes, no Brasil, foi realizado por Lequerica (1983), por meio do qual a
autora buscou conhecer a realidade vivenciada por esses professores em seus primeiros anos
de exercício profissional docente. Nesta pesquisa, por meio de entrevistas, a autora coletou
dados de treze professores, com menos de dois anos de experiência profissional e apresentou
como principal resultado, conforme Mariano (2012, p.84), que “a preparação dos professores
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é inadequada à realidade escolar, não se relacionando à problemática concreta e complexa do
cotidiano das salas de aulas”. Mariano (2012) menciona que essa é uma questão que ainda
pode ser verificada nos dias atuais, mesmo passadas algumas décadas.
Em outras pesquisas selecionadas em seu estudo, Mariano (2012) verificou que as
mesmas também apontam que, os professores em início de carreira não conseguem
estabelecer relações entre a teoria e a prática, aumentando o hiato existente entre elas.
Outros aspectos também são destacados por Mariano (2012) nas pesquisas
selecionadas. O primeiro se refere ao sentimento de solidão e isolamento vivenciados pelos
professores iniciantes que, geralmente, são “premiados” com turmas mais difíceis e ainda
“deve responsabilizar-se, sozinho, pela sua aprendizagem e desenvolvimento profissional,
bem como pelo aprendizado de seus alunos” (p. 89). A solidão e o isolamento se constituem,
assim, um complicador para o professor em início de carreira. Numa pesquisa selecionada em
seu estudo, Silveira (2002, p. 115) afirma que “o professor iniciante recebe de “presente”,
quando chega à escola, a classe “dos fracos”, como são chamados pela cultura escolar” e, caso
obtenham êxito nessa prova, estarão inseridos na comunidade escolar.
O segundo aspecto mencionado por Mariano (2012) se refere ao medo, insegurança e
ansiedade do professor iniciante, os quais causam a sensação de desespero inicial diante das
adversidades do cotidiano escolar, de não saber como agir em certas situações. No entanto,
apesar de serem sentidos ao mesmo tempo, esses sentimentos não afetam os professores
iniciantes com o mesmo grau de intensidade e, conforme Angotti (apud Mariano 2012, p. 90),
os professores iniciantes tendem a canaliza-los para expectativas positivas de preparo para
desenvolverem um bom trabalho.
Além desses pontos observados com maior frequência nas pesquisas analisadas,
Mariano (2012) também enfatiza outras dificuldades dos professores iniciantes, como por
exemplo, dificuldade de domínio do conteúdo, condições de trabalho desfavoráveis,
desconhecimento do ambiente escolar, motivação do aluno, avaliação da aprendizagem,
indisciplina. O autor destaca, ainda, as contradições que marcam a inserção do professor
iniciante na docência, ao qual não dispondo de experiência, lhe são atribuídas as turmas e
situações mais complexas.
Ainda de acordo com o autor, não há uma política de inserção do professor iniciante
na carreira docente. Há uma preocupação com a formação inicial, como também, com
programas de formação continuada ficando, no entanto, esquecida essa etapa importante de
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aprendizagem profissional que é o início da docência. Cada etapa de formação possui suas
especificidades e, quanto a isso, Mariano (2012, p. 92) destaca que “os professores iniciantes
possuem, sim, necessidades específicas muito diferentes daqueles que se encontram na
formação inicial e, também, diferentes daqueles que já estão atuando na prática cotidiana”.
Outro estudo, realizado por Corsi (2002), buscou analisar as dificuldades enfrentadas
por professores iniciantes nas primeiras séries do Ensino Fundamental. Participaram da
pesquisa duas professoras da rede pública municipal de ensino de São Carlos – SP, com
formação no curso de Magistério, em nível Médio, graduação em Pedagogia, e também, já
com especialização em Psicopedagogia no período de coleta de dados, os quais foram obtidos
por meio de narrativas escritas em diários reflexivos e entrevistas, sendo estas organizadas a
partir da leitura que a autora fazia dos diários.
A autora apontou, neste estudo, dificuldades apresentadas pelas professoras em relação
à sua prática pedagógica e às suas condições de trabalho no início do exercício da profissão
docente. Com relação à prática pedagógica, uma professora apresentou mais dificuldades que
a outra. O sentimento de solidão, incerteza, vontade de desistir, desespero, choro, cansaço,
exaustão, se originavam dos conflitos vivenciados pela professora em relação ao
comportamento agressivo e de desinteresse dos alunos; no entanto, tais elementos não
superaram a determinação da professora em prosseguir, em levar adiante seu projeto
profissional. Conforme Corsi (2002), a professora expressava vontade para enfrentar as
dificuldades encontradas, responsabilidade com os alunos e alegria ao observar a
aprendizagem deles e, apesar das dificuldades serem entendidas pela professora como uma
aprendizagem muito dolorosa, estas não superaram os momentos de satisfação que a profissão
lhe proporcionava, fazendo com que ela permanecesse na escola exercendo sua função.
A segunda professora, entretanto, não demonstrou ter muitas dificuldades relacionadas
à prática pedagógica e, segundo Corsi (2002), essa professora dizia que seus alunos estavam
próximos à sua idealização de aluno, elogiava as atitudes e interesse demonstrados por eles.
Em seus escritos no diário sobre a satisfação com a classe, às vezes, escrevia: “Dificuldades:
nenhuma. Estou no céu!” (p. 59). Talvez o que a tenha ajudado amenizar os desafios do início
da docência, quanto à prática pedagógica, seja o fato dela ter elaborado no início do ano,
juntamente com os alunos, um conjunto de regras a serem seguidas, as quais eram sempre
lembradas quando o comportamento dos alunos originava uma situação mais complicada.
No entanto, com relação às condições de trabalho, Corsi (2002) destaca as dificuldades
relatadas pelas duas professoras que participaram da pesquisa. A primeira professora
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apresentou as seguintes dificuldades: falta de planejamento no início do ano, o que fez com
que decidissem não ter aula em um dia da semana para que as professoras pudessem elaboralo; falta de biblioteca e outros recursos materiais que, muitas vezes, tinham que ser
providenciados por elas; falta de coordenadora e entrada de novos professores de um ano para
outro, inexperientes e muitos apenas com a formação de Magistério, em nível médio, fazendo
com que ela, juntamente, com mais algumas professoras, se sentissem obrigadas a dar-lhes
algum tipo de apoio. A professora também destacou a falta de auxílio de outros professores da
escola, ou seja, falta de apoio dos próprios pares, mas, ao mesmo tempo, entendia que as
situações são únicas e os contextos diferentes e que, por isso, talvez os outros professores não
tivessem tantas condições de ajuda-la.
A segunda professora, investigada por Corsi (2002), apontou, basicamente,
dificuldades na relação com outros profissionais da escola, seja com professores, inspetora,
diretora e até com uma professora substituta. Também, como a primeira professora, destacou
a falta de uma coordenadora. A professora relatou que não tinha confiança nos professores e
que alguns queriam ensina-la a dar aula; sentia-se insatisfeita com a administração da escola
pela falta de limpeza, pela falta de informações sobre verbas recebidas pela escola e a não
participação em discussões sobre o destino dessas verbas, pela ausência da diretora na escola
no turno da tarde e nos horários de trabalho pedagógico, pela falta de participação em
discussões de problemas dos alunos com os pais, ou seja, a diretora gostava de resolver tudo
sozinha, não administrando a escola de uma forma coletiva, envolvendo todos os profissionais
da escola. Relatou, ainda, que a inspetora de alunos tinha atitudes contrárias às suas, como por
exemplo, organizações de filas de alunos e que ela achava desnecessárias, bem como o
tratamento não adequado dado a um aluno deficiente.
Ao analisar as dificuldades enfrentadas pelas professoras nos primeiros anos de seu
exercício profissional, Corsi (2002) constatou que muitas dessas dificuldades, principalmente
aquelas apontadas pela primeira professora, apresentavam características semelhantes àquelas
apresentadas pela literatura, como por exemplo, o sentimento de solidão, incertezas,
frustração ao perceber que sua idealização de aluno não correspondia à realidade da sala de
aula, falta de apoio dos pares, falta de trabalho em equipe pelos profissionais da escola.
condições de trabalho insuficientes. Quanto a isso, podemos associar essas dificuldades às
expressões utilizadas por alguns autores, Veenman (1984), Huberman (1989), Tardif (2002),
entre outros, aqui já abordados, como por exemplo, “choque da realidade”, “fases de
sobrevivência e descoberta”, “choque de transição”.
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Corsi (2002) também verificou que as atitudes das professoras diante das situações
estavam ligadas à relação, “nem sempre harmoniosa, dos vários saberes que elas tinham
adquirido ao longo da vida” (p. 64). Isso vem ao encontro da conceituação de Tardif (2002)
sobre o saber docente, o qual “pode ser definido como um saber plural, formado por saberes
oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais”
(p.36).
A autora destaca, ainda, a relevância que se deve dar ao “contexto de atuação” dos
professores iniciantes, “o apoio dos pares, da administração da escola, suas características
pessoais, de formação e a experiência” (p.64), pois, suas dificuldades são diversas e sentidas
de maneiras diferentes, podendo desencadear reflexão, mudança ou desencanto e abandono da
profissão.
Considerando, ainda, a afirmação de Garcia (1999) de que o “choque da realidade”
não atinge a todos os professores iniciantes com a mesma intensidade, torna-se relevante
mencionarmos a pesquisa de Papi, apresentada na 34ª Reunião da ANPED, realizada em
Natal–RN, no ano de 2011, sobre o desenvolvimento profissional de professoras iniciantes
consideradas bem-sucedidas no exercício da docência.
Participaram desta pesquisa duas professoras da primeira etapa do ensino fundamental,
de escolas diferentes da rede pública municipal de ensino, sem experiência anterior de
magistério e que foram apontadas como professoras bem-sucedidas pelas gestoras da escola e
por uma gestora da Secretaria Municipal de Educação, durante a fase exploratória da
pesquisa, na qual foram utilizados grupos focais e entrevistas semiestruturadas. As duas
professoras tinham a formação no curso de Magistério, em nível médio, sendo que, uma delas
ainda estava cursando a graduação em Pedagogia e a outra, além do curso de Pedagogia, tinha
especialização em Psicopedagogia. Vale ressaltar que a indicação dessas professoras,
conforme Papi (2011), teve como base o conceito que as gestoras tinham de professor bemsucedido, ou seja,
um professor que se relaciona bem com seus alunos, inova sua prática, busca
constantemente a formação, tendo em vista a aprendizagem discente” [...] “é
também um professor que se responsabiliza pelo processo educacional no
qual está envolvido, socializa novas práticas e conhecimentos e, além disso,
trabalha com a diversidade dos alunos através de um planejamento
diversificado. (PAPI, 2011, p.5)

Além disso, as gestoras destacaram o fato de gostar do que faz como condição sem a
qual essas características dificilmente poderiam ser alcançadas pelos professores.
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Papi (2011), ao realizar entrevistas semiestruturadas com as duas professoras,
verificou que a influência familiar, materna, e a possibilidade de ascensão social e,
principalmente, econômica, teve um papel importante na escolha da profissão docente. Um
fator relevante, que influenciou a prática das professoras em sala de aula, está relacionado às
ações de algumas de suas próprias professoras das primeiras séries do ensino fundamental.
Para enfrentar os desafios encontrados no exercício da profissão, as professoras retomavam as
práticas de suas antigas professoras como modelos a serem seguidos, destacando essa atitude
como relevante para a aprendizagem da prática docente.
Importante notar que a influência da família das professoras participantes da pesquisa
de Papi (2011) na escolha pela profissão docente aparece em penúltimo lugar (Tabela 2, p. 26)
no estudo de Gatti (2009), o qual teve como sujeitos de pesquisa, alunos concluintes do
ensino médio, de escolas públicas e particulares, localizadas em oito cidades de grande e
médio porte distribuídas pelas cinco regiões do país. Essa diferença, talvez tenha relação com
o referido contexto acrescido do fato de que, nos grupos de discussão de alunos das escolas
particulares, ter ficado mais evidente a desvalorização da profissão docente pelos pais desses
alunos, conforme Gatti (2009).
Com relação à formação inicial, as professoras destacaram a pouca articulação entre
a teoria e a prática, tanto no curso de Magistério, em nível médio, quanto no curso de
Pedagogia e no de especialização em Psicopedagogia, cursado por uma das professoras,
evidenciando, assim, de acordo com Papi (2011), uma formação mais voltada para a
racionalidade técnica.
No entanto, quanto ao seu desenvolvimento profissional nos primeiros anos de
exercício da docência, as professoras destacaram o papel desempenhado pelas pedagogas da
escola. Para a primeira professora, o apoio da pedagoga era considerado imprescindível, no
entanto, apesar da busca pelo auxílio ser considerado pelas gestoras uma característica de um
professor bem-sucedido, essa professora acabou ficando numa situação de dependência da
pedagoga para resolver as dificuldades encontradas. Conforme Papi (2011), a pedagoga
resolvia os conflitos sozinha, ou seja, sem a participação da professora.
A segunda professora, com formação em Pedagogia e especialização em
Psicopedagogia, relatou ter recebido pouco apoio das pedagogas da escola, entretanto, viu
essa questão pelo lado positivo apesar de, às vezes, também sentir solidão, o que a poderia ter
levado ao abandono da profissão. Por um lado, a professora não tinha a interferência de
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algumas pedagogas em seu trabalho, já por outro – mais positivo – recebia apenas orientações
de outra pedagoga para resolver seus conflitos, o que a fazia refletir sobre a própria prática.
De acordo com Papi (2011), as duas professoras também destacaram o fato de haver
um espaço para trabalho coletivo nas escolas seja para reuniões pedagógicas, para tomadas de
decisões no âmbito escolar etc., embora a autora tenha constatado que a participação das
professoras iniciantes, nessas reuniões, não era tão expressiva. Ressaltaram, ainda, a
preocupação da administração escolar com o incentivo profissional e a motivação de seus
professores e funcionários. Observamos que essas atitudes da administração escolar em
relação aos professores, proporcionando momentos de trabalho coletivo, reuniões
pedagógicas, e se preocupando com a motivação dos mesmos, não foram constatadas nas
escolas nas quais as professoras, investigadas por Corsi (2002), trabalham, o que foi apontado
como uma dificuldade para as professoras iniciantes. Percebemos, então, que a gestão escolar
exerce um papel importante na inserção de professores na docência.
Papi (2011) constatou, assim, em seu estudo, que as professoras iniciantes bemsucedidas “se inserem num quadro social no qual é valorizada a capacidade do próprio sujeito
para buscar alternativas que levem ao alcance dos resultados”, mesmo que em condições não
muito favoráveis e que, a possibilidade de ascensão social, representada pelo acesso à
profissão docente e incentivo da família, principalmente materno, foi determinante para seu
desenvolvimento profissional.
Podemos verificar, também, essa capacidade de buscar alternativas para o alcance de
resultados, constatada por Corsi (2011), no estudo de Silveira (2002), através do qual a autora
buscou analisar sua própria aprendizagem profissional da docência, como professora
iniciante, na tentativa de superar o fracasso escolar de alunos de uma turma de segunda série
do ensino fundamental. Com uma turma composta por 50% de alunos repetentes e com
problemas de alfabetização, a professora buscou desenvolver o processo de ensinoaprendizagem com atividades que pudessem motivar os alunos a aprender, considerando suas
dificuldades, como por exemplo, trabalhava com música, teatro, confecção de livrinhos,
alfabeto móvel, ditado, aulas-passeio, entre outros.
Silveira (2002) relatou que o seu interesse em trabalhar com alunos com problemas de
alfabetização surgiu quando cursava Pedagogia. Durante a realização do estágio
supervisionado, ela percebeu que muitos alunos chegavam à segunda série do ensino
fundamental, sem o mínimo de domínio da leitura e da escrita, havia muitos que só sabiam
copiar o que a professora escrevia na lousa, sem compreenderem o que estavam copiando.
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Seu interesse por essa temática foi reforçado ao participar como bolsista de um projeto,
financiado pela FAPESP, em uma escola estadual de São Paulo. Após sua aprovação em
concurso público para professor, estando já cursando o mestrado, resolveu, então, focalizar
seus estudos na consecução do sucesso escolar de alunos com trajetória de fracasso e nas
aprendizagens que ela foi construindo ao longo desse processo.
O desejo em ser professora não foi, diretamente, influenciado por sua família. Desde a
infância, Silveira, queria ser médica e seus pais que eram imigrantes e de baixo poder
aquisitivo, a apoiavam nessa decisão, sempre lhe dizendo que para melhorar de vida era
preciso estudar. No entanto, as adversidades da vida, incluindo o falecimento de seu pai e, por
isso, ter necessitado trabalhar sem deixar de estudar, fez com que ela desse maior importância
à escola e à questão das dificuldades de acesso e permanência nela. Outro fator que a
influenciou na escolha pela profissão docente foi “o acesso ao conhecimento científico,
histórico e literário e a convivência afetuosa com os mestres” (p. 11) do período ginasial, os
quais, segundo ela, estão dentro dela como professora e ajudaram-lhe a compreender o motivo
de tantas desigualdades e injustiças existentes no país.
Quanto à escolha pelo curso de Pedagogia, esta se deve ao fato de ser o único curso na
área de Ciências Humanas que era oferecido na UFSCar, naquela época. Para Silveira (2002),
como na pesquisa de Gatti e Nunes (2009), o curso de Pedagogia era “muito distante da
realidade educacional do país” (p. 11), sendo, em parte, desestimulante. Conforme Silveira, os
professores eram oriundos de diversas áreas de formação e o curso não era voltado para a
formação do professor, mas de especialistas da educação2, além do fato dos professores não
terem atuação na escola pública, o que era incoerente para ela. No entanto, Silveira, conforme
mencionou, foi percebendo, ao longo de sua formação, que estava equivocada e sendo
preconceituosa com sua opinião, quando passou a compreender a importância da contribuição
dessas áreas do conhecimento para a pesquisa em educação.
Com relação à sua aprendizagem profissional, como professora iniciante, e aos
desafios do início da carreira, Silveira mencionou que, apesar de ter escolhido a turma da
segunda série, devido ao fato de querer trabalhar com alunos repetentes e com problemas de
alfabetização, não esperava ter tantos alunos nessa situação, 50% da turma. Percebemos aqui,
em certa medida, um “choque com o real”, de acordo com Veenman (1984), que pode ser
complementado pela percepção da professora de que as crianças apresentavam, também,
outras dificuldades além de não saberem ler e escrever, como por exemplo, não gostar de
2

Decreto-Lei N° 1.190, de 1939.

45
fazer desenhos livres, de dar opiniões, de participar oralmente das aulas, como também,
dificuldades nas aulas de educação física, em receber orientações verbais, coordenar
movimentos, entre outros.
A professora também teve dificuldades na metodologia de alfabetização dos alunos.
Ela descreve que, apesar de ter aprendido métodos de alfabetização, durante o curso de
formação, ela se sentia despreparada e insegura por ter vários alunos apresentando fracasso
escolar e ser inexperiente como alfabetizadora. Como vimos em Garcia (1999), a insegurança
se constitui uma das características do início da docência, no entanto, pode não afetar todos os
professores. No caso dessa professora, a ansiedade, insegurança e a necessidade de se mostrar
capaz e se estabelecer na profissão - período de “sobrevivência” (HUBERMAN, 1989) - fez
com que ela utilizasse de imediato o método de alfabetização da cartilha, com o qual ela foi
alfabetizada, reproduzindo práticas de seus antigos professores, corroborando com Garcia
(1999) e Souza (2009). Ela menciona que foi muito difícil passar do método da cartilha para
o método construtivista abordado em sua formação inicial e também proposto pelo sistema de
ensino, pois ela havia adquirido os fundamentos teóricos, mas não conseguia traduzi-los para
sua prática, o que só foi acontecendo, durante sua experiência profissional, quando foi
atribuindo significados a esses fundamentos. Dessa forma, ela foi se constituindo enquanto
profissional, o que Huberman (1989) denomina de sentimento de “descoberta”.
A constatação da professora de seu “despreparo técnico não foi limitante para buscar
superar as dificuldades” (SILVEIRA, 2002, p. 127), nem as dificuldades relacionadas às
condições de trabalho, como por exemplo, falta de material para o desenvolvimento de
algumas atividades que, às vezes, era custeado e produzido por ela mesma, tempo para
confeccionar o material, entre outros. A autora ressalta que, às vezes, os professores têm a
solução para os problemas, no entanto não dispõem de condições objetivas para solucioná-los.
Portanto, aí que se encontra o maior desafio do professor, de enfrentar os problemas criando
alternativas para tal, apesar das adversidades.
Silveira ainda teve o apoio de duas professoras do Departamento de Metodologia de
Ensino da UFSCar, que prestavam assessoria nos Horários de Trabalho Pedagógico Coletivo
(HTPCs), as quais “foram imprescindíveis em todo o percurso que fez como professora, ao
longo do ano letivo” (p. 92), lhe proporcionando refletir sobre sua atuação como
alfabetizadora, como também, do apoio da diretora da escola, que lhe apoiava na execução
das atividades criadas por ela, e de alguns professores.
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No início de seu exercício profissional como docente, Silveira também considerou
importante para o alcance do seu objetivo, mesmo que em parte, de alfabetizar alunos com
fracasso escolar, a interação com os alunos, com os pais dos alunos que adquiriram confiança
em seu trabalho, como também, entre os alunos que se ajudavam mutuamente.
Podemos observar, então, que as pesquisas brasileiras sobre professores iniciantes e
sua inserção na docência, mesmo não sendo tão expressivas, nos mostram que esta fase da
profissão docente possui características específicas semelhantes àquelas já apontadas por
diversos pesquisadores do assunto. No entanto, conforme Garcia (1999), nem todos os
professores iniciantes são acometidos da mesma forma e intensidade pelo “choque da
realidade”, o que evidencia a necessidade de políticas e programas de inserção na docência
que leve em consideração as especificidades e necessidades do professor no início da carreira
docente.
É imprescindível, portanto, que investiguemos com maior veemência quais são as
necessidades desse professor, quais os problemas e desafios encontrados por ele ao se inserir
na docência, a fim de que isso possa subsidiar o desenvolvimento de políticas e programas de
inserção na docência, estabelecendo maior aproximação entre a universidade e a escola, entre
a formação inicial e a realidade escolar.
Além do referencial teórico aqui apresentado, também nos apoiamos em estudos de
Tardif (2002) sobre os saberes docentes, tendo em vista que, os mesmos influenciam a prática
do professor e confere importância, ainda mais significativa, no período de inserção dos
professores na docência. Assim, no próximo capítulo, apresentamos a compreensão de Tardif
(2002) sobre os saberes docentes, o referencial teórico-metodológico desta pesquisa. Também
apresentamos, no próximo capítulo, a estruturação do curso de Pedagogia da UFSJ, contexto
no qual os sujeitos da pesquisa foram formados, e a metodologia da pesquisa.
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CAPÍTULO 2

TRAJETÓRIA TEÓRICA-METODOLÓGICA DA PESQUISA

O autor Maurice Tardif (2002) nos dá a sustentação teórica-metodológica desta
pesquisa, tendo em vista que o trabalho do professor se realiza em um meio de interações,
normas, hierarquias, composto por diversas funções, e que os saberes docentes são
provenientes de várias fontes, de acordo com o autor, os quais integram e influenciam a
prática do professor. Sendo assim, a classificação dada aos saberes docentes, por Tardif
(2002), nos dá a possibilidade de melhor compreensão da inserção de professores na docência.
Neste capítulo, além de abordarmos os saberes docentes na visão de Tardif (2002)
também apresentamos o contexto de formação dos sujeitos da pesquisa, bem como, a
metodologia adotada e que nos auxiliou na compreensão da inserção de duas professoras na
docência, egressas do curso de Pedagogia da UFSJ.

2.1 Os saberes docentes na concepção de Maurice Tardif

Para Tardif (2002), os professores se utilizam de vários saberes em sua prática
profissional, sendo estes provenientes de várias fontes podendo, pois, serem definidos como
um saber plural. Para o autor, os saberes docentes, que poderiam, inicialmente, ser
classificados como sendo os oriundos de sua formação profissional, os saberes disciplinares,
os curriculares e os experienciais, passaram a ter uma abrangência maior. Tardif (2002), a
partir de seus estudos, verificou que os saberes dos professores também são provenientes de
seu ambiente de vida, da família, de sua escolarização anterior à formação para o exercício da
docência, ou seja, também são provenientes de fontes pré-profissionais.
De acordo com o autor, os saberes da formação profissional se referem aos
conhecimentos advindos das ciências da educação, como também, aos saberes pedagógicos,
os quais são adquiridos pelos professores, durante sua formação nas instituições de educação.
Os saberes disciplinares são aqueles saberes que correspondem aos diversos campos
do conhecimento e se apresentam integrados nas universidades sob a forma de disciplinas,
como por exemplo, matemática, história, literatura, entre outras.

48
Os saberes curriculares são aqueles que se apresentam sob a forma de programas
escolares, ou seja, são os objetivos, conteúdos, métodos, discursos, através dos quais a escola
apresenta os saberes sociais definidos por ela como modelo de formação, e que os professores
devem aprender e aplicar.
Os saberes experienciais, que também podem ser chamados de saberes práticos,
correspondem aos saberes específicos que os professores desenvolvem em sua prática
profissional, com base em seu trabalho cotidiano e no conhecimento de seu meio. Tais saberes
surgem da experiência, são por ela validados e acabam sendo incorporados à experiência
individual e coletiva sob a forma de um saber-ser e de um saber-fazer pessoais e profissionais.
Todavia, ao discorrer sobre esses diversos saberes que integram a prática docente,
Tardif (2002) confere um maior grau de importância aos saberes experienciais. O autor afirma
que tanto os saberes disciplinares e curriculares como os saberes relativos à formação
profissional se constituem em saberes que já se encontram determinados em sua forma e
conteúdo, ou seja, os professores não controlam, não definem e nem selecionam esses saberes.
Há, portanto, uma relação de exterioridade dos saberes curriculares, disciplinares e da
formação profissional com a prática docente, o que não ocorre em relação aos saberes
experienciais, que têm origem na prática cotidiana dos professores.
Os saberes experienciais, de acordo com Tardif (2002), possuem três objetos que
constituem a própria prática docente e só se revelam através dela. São as condições da
profissão. Esses objetos são:


o primeiro objeto se refere às relações e interações que os professores estabelecem e
desenvolvem no campo de sua prática;



o segundo objeto diz respeito às obrigações e normas às quais os professores devem
submeter-se em seu trabalho cotidiano;



o terceiro objeto se refere à instituição de trabalho como um meio organizado e
composto de diversos tipos de funções.
Corroborando com Tardif (2002), entendemos como extremamente importante o

contexto em que o professor exerce sua profissão, no qual interage com outras pessoas,
subordinado institucionalmente às hierarquias, às normas, com direitos e deveres, sendo um
campo complexo. A partir do contexto da prática profissional docente é que as experiências
são adquiridas.
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Tardif (2002) identificou, em suas pesquisas, que os professores, ao falarem sobre seus
saberes e sua relação com esses saberes, apontaram que os saberes práticos ou experienciais,
adquiridos através de sua experiência profissional, constituem os fundamentos de sua
competência como professor. “É a partir deles que os professores julgam sua formação
anterior ou sua formação ao longo da carreira,” e também, “julgam a pertinência das reformas
introduzidas nos programas ou nos métodos”. (p. 48)
Assim, os professores, principalmente, em seus primeiros anos de docência, tendo que
aprender fazendo, e de uma maneira rápida para provar a si mesmos e aos outros sua
capacidade de ensinar e sua competência como professor, ao se depararem com os diversos
tipos de situações no cotidiano escolar, desenvolvem na prática e pela prática certas
disposições para enfrenta-las, as quais vão se transformando em “macetes da profissão”, num
estilo de ensino personalizado. Conforme Tardif (2002) é, também, no período inicial da
carreira docente que os professores descobrem os limites de seus saberes pedagógicos, ou
seja, no “choque com o real”, como já vimos, eles observam certa distância entre os saberes
experienciais e os saberes adquiridos em sua formação, o que lhes provoca uma reflexão e
julgamento de sua formação. No primeiro momento, alguns professores tendem a rejeitar sua
formação, acreditando ser o professor o único responsável pelo seu sucesso, sendo que outros
já conseguem perceber quais saberes oriundos da sua formação estão sendo úteis em sua
prática profissional.
Dessa forma, Tardif (2002) aponta que os saberes da prática docente não se constituem
apenas de saberes experienciais ou práticos, mas também de saberes curriculares, disciplinares
e da formação profissional, tendo em vista as condições limitadoras da experiência. Os
professores se utilizam desses saberes, avaliando-os e retraduzindo-os em categorias de seu
próprio discurso, incorporando-os, assim, à sua prática profissional. Assim, a prática docente
torna-se um processo de aprendizagem, no qual há uma retomada crítica e uma
ressignificação dos saberes adquiridos anteriormente ou fora dela.
Apesar de nem todos os professores gostarem de partilhar suas experiências, aqueles
que o fazem, seja através do material didático, do modo de organizar a sala de aula, dos
“macetes”, dos modos de fazer, entre outros, fazem com que os saberes produzidos pela
experiência sejam sistematizados e transformados “num discurso da experiência, capaz de
informar ou formar outros docentes e de fornecer uma resposta a seus problemas” Assim, “o
docente não é somente um prático, mas também, um formador”. (Tardif, 2002, p.52).
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Com o intuito de se ter uma visão mais compreensível e abrangente dos saberes dos
professores, Tardif (2002) amplia as considerações sobre o saber docente. Assim, a
classificação dos saberes docentes, conforme apresenta o Quadro 1,
tenta dar conta do pluralismo do saber profissional, relacionando-o com os
lugares nos quais os próprios professores atuam, com as organizações que o
formam, e/ou trabalham, com seus instrumentos de trabalho e, enfim, com
sua experiência de trabalho. [...] também coloca em evidência suas fontes de
aquisição e seus modos de integração no trabalho docente. (TARDIF, 2002,
p. 62-63)

Quadro 1 – Saberes dos Professores
SABERES DOS
PROFESSORES

FONTES DE AQUISIÇÃO

MODOS DE INTEGRAÇÃO
NO TRABALHO DOCENTE

Saberes pessoais dos professores

Família, ambiente de vida, a
educação no sentido lato etc.

Pela história de vida e pela
socialização primária

Saberes provenientes da formação
escolar anterior

A escola primária e secundária, os
estudos pós-secundários não
especializados etc.

Pela formação e pela socialização
pré-profissionais

Saberes provenientes da formação
profissional para o magistério

Os estabelecimentos de formação
de professores, os estágios, os
cursos de reciclagem etc.

Pela formação e pela socialização
profissionais nas instituições de
formação de professores

Saberes provenientes dos
programas e livros didáticos
usados no trabalho

Na utilização das “ferramentas”
dos professores, programas, livros
didáticos, cadernos de exercícios,
fichas etc.

Pela utilização das ferramentas de
trabalho, sua adaptação às tarefas

Saberes provenientes de sua
própria experiência na profissão,
na sala de aula e na escola

A prática do ofício na escola e na
sala de aula, a experiência dos
pares etc.

Pela prática do trabalho e pela
socialização profissional

Fonte: TARDIF, 2002, p.63.

Tardif (2002), além de apresentar todos os saberes (Quadro 1) que são utilizados pelos
professores no exercício de sua profissão, apresenta também, a natureza social do saber
profissional. De acordo com o autor, os saberes profissionais dos professores estão, de certo
modo, na confluência de várias fontes de saberes, pois provêm de lugares sociais diversos,
seja de lugares sociais anteriores à sua carreira ou fora de seu trabalho, seja do próprio local
de trabalho e de suas experiências profissionais, ou seja, provêm da família, do ambiente de
vida, da escola na qual obteve sua escolarização anterior à formação profissional, da
instituição de formação de professores, do próprio estabelecimento de ensino no qual trabalha
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e de sua própria experiência na profissão. Sendo assim, e conforme mostra o Quadro 1, esses
saberes se integram no trabalho docente tanto pela história de vida do professor, sua
socialização primária, sua formação (não profissional) e socialização pré-profissionais, quanto
pela sua formação e socialização profissionais, pela utilização de seus instrumentos de
trabalho e pela sua prática cotidiana.
Notamos que essa segunda classificação dos saberes dos professores apresentada por
Tardif (2002), é mais abrangente, pois nos mostra que além dos saberes que os professores
adquirem em sua formação e dos saberes curriculares, disciplinares e experienciais, outros
saberes importantes também integram o trabalho docente, como o saberes pessoais dos
professores e aqueles provenientes de sua escolarização anterior ou não referente à sua
formação profissional, ou seja, os saberes provenientes de fontes pré-profissionais.
Partindo ainda, da associação do desenvolvimento do saber profissional às suas fontes
e lugares de aquisição e aos seus momentos e fases de construção, como podemos observar no
Quadro 1, o autor aborda a questão das dimensões temporais dos saberes docentes como um
fator importante para a compreensão da genealogia desses saberes. E quanto a isso, aponta a
trajetória pré-profissional e a carreira como sendo dois fenômenos temporais merecedores de
atenção.
Para Tardif (2002), é na trajetória pré-profissional do professor, ao longo de sua
história de vida, em sua vivência familiar e escolar, ou seja, por meio da socialização primária
e socialização escolar enquanto aluno, que acontece a sedimentação temporal e progressiva de
conhecimentos, crenças, representações, maneiras de fazer, hábitos práticos, valores, entre
outros. Tais conhecimentos, crenças, hábitos, entre outros, são reatualizados e reutilizados
pelo professor, em sua prática profissional, ainda que não seja de forma reflexiva, mas com
certa convicção. Isso acontece, principalmente, com os professores em início de carreira que,
devido se encontrarem numa fase de intensa adaptação e talvez apresentarem maior
dificuldade para lidar com diversas situações novas e/ou conflitos cotidianos, sentem a
necessidade de confirmar sua capacidade de ensinar, ou seja, confirmar sua competência
como professor.
Na trajetória profissional do professor também se verifica essa dimensão temporal dos
saberes, pois, a carreira docente se desenvolve ao longo de um processo temporal de longa
duração, no qual os professores utilizam, desenvolvem, ressignificam seus saberes. No
decorrer da carreira docente, mais ainda no período de inserção na docência, também acontece
a socialização profissional do professor, durante a qual ele precisa ir se adaptando a tudo
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aquilo relacionado ao seu ambiente de trabalho e à sua profissão, ao seu local de trabalho, isto
é, às rotinas da escola, às normas a serem seguidas, à utilização dos instrumentos de trabalho,
às mudanças surgidas, ao trabalho em equipe, à convivência com os pares e outros
profissionais da escola, entre outros. Assim, os professores vão assimilando e incorporando
saberes práticos referentes ao seu local de trabalho e à profissão. (TARDIF, 2002)
Em seus estudos, Tardif (2002) verificou, que “as bases dos saberes profissionais
parecem construir-se no início da carreira”, e que a fase crítica pela qual os professores
passam em início de carreira “em relação às suas experiências anteriores e aos reajustes a
serem feitos em função das realidades do trabalho” estão ligados à socialização profissional
do professor e ao “choque com a realidade”, período de transição da vida de estudante ao
profissional professor, conforme já abordado no capítulo anterior.
Percebemos, então, que essa classificação dos saberes apresentada por Tardif (2002), a
partir do Quadro 1, torna mais compreensível a natureza dos saberes profissionais dos
professores, o que é de fundamental importância para a compreensão da fase de inserção dos
professores na carreira docente. Por isso, decidimos utilizá-la nesta pesquisa, a fim de nos
auxiliar na análise dos dados e compreensão da inserção na docência dos jovens professores,
egressos do curso de Pedagogia da UFSJ, juntamente, com o referencial teórico apresentado
no capítulo 1.

2.2 Contextualizando a pesquisa: o curso de Pedagogia da UFSJ

Neste tópico, apresentamos o contexto de formação dos egressos do curso de
Pedagogia da UFSJ, sujeitos desta pesquisa, formados pelo currículo 2010, que segue o
estabelecido no Projeto Pedagógico de Curso, elaborado de acordo com o disposto nas
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para o curso de Pedagogia – Resolução CNE/CP
N° 1/2006. Tendo em vista, que a UFSJ passou por diversas mudanças quanto à sua
organização e estruturação até se transformar em Universidade Federal de São João del-Rei,
que o curso de Pedagogia da UFSJ teve início de seu funcionamento em 1954, sob a mantença
da Inspetoria Salesiana, e que as DCNs para o referido curso só foram homologadas em
2006, consideramos relevante apresentar a estruturação do curso de Pedagogia desde a sua
implantação nesta Instituição de ensino.
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O curso de Pedagogia da Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ, teve sua
origem em 1953, com a criação da Faculdade Dom Bosco de Filosofia, Ciências e Letras,
mantida pela Inspetoria São João Bosco – uma sociedade civil sem fins lucrativos, de
assistência social, beneficente e de caráter educativo-cultural, com a missão de contribuir para
a construção de uma sociedade mais justa e solidária, por meio da educação, evangelização e
assistência social da juventude, especialmente a mais necessitada.
Cabe esclarecer, e conforme consta no Relatório das Instalações da Faculdade Dom
Bosco de Filosofia, Ciência e Letras (1953) que, a partir da instalação da Obra Salesiana no
Brasil, em 1883, bem como de seu progresso e ampliação pelos estados brasileiros, foram
sendo criadas as Inspetorias Salesianas, abrangendo, cada uma, determinada região territorial
do país, e as quais mantinham seus estabelecimentos de ensino. O estado de Minas Gerais, no
que se refere à Obra Salesiana, pertencia, inicialmente, à Inspetoria do Sul do Brasil, criada
em 1902, com sede na cidade de Lorena, estado de São Paulo. Em 12 de março de 1948, a
partir do desmembramento da Inspetoria do Sul, teve origem a Inspetoria São João Bosco,
com sede no Distrito Federal e abrangendo, além deste, os estados de Goiás, Minas Gerais,
Rio de Janeiro e Espírito Santo. Em São João del-Rei, a Inspetoria São João Bosco mantinha,
além do Colégio São João, no qual funcionou a Faculdade Dom Bosco de Filosofia, Ciências
e Letras, os estabelecimentos Casa do Pequeno Sanjoanense nos bairros Tijuco e Santa
Teresinha, e a Escola Agrícola Padre Sacramento. A criação da Faculdade Dom Bosco
representaria “mais uma realização no sentido de “interiorizar” o ensino superior no Brasil,
sobretudo o ensino destinado à formação de professores secundários e normais, para que os
ginásios possam ter professores devidamente habilitados, também, longe das capitais” (UFSJ,
1953, p. 124).
Com a criação, então, da Faculdade Dom Bosco Filosofia, Ciências e Letras, através
do Decreto N° 34.392, de 27/10/53, publicado no DOU, de 07/11/53, o curso de Pedagogia,
juntamente com os cursos de Filosofia, Letras Neolatinas e Letras Anglo-Germânicas, teve
concedida sua autorização de funcionamento, inicialmente, com um limite de trinta alunos por
série – o que permitia as instalações da época - conforme consta no Parecer N° 362, de
09/10/53. Consta, também, dos arquivos documentais, a aprovação do primeiro Regimento da
Faculdade Dom Bosco de Filosofia, Ciências e Letras, pelo Parecer N° 377, em 14/10/53.
Cabe destacar que, naquela época, as estruturas curriculares faziam parte do Regimento da
Faculdade e, qualquer alteração na estrutura de um curso exigia a aprovação de um novo
Regimento.
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Conforme o Decreto-Lei N° 1.190, de 1939 e o Regimento da Faculdade Dom Bosco
de Filosofia, Ciências e Letras, de 1954, a Seção de Pedagogia se constituía no curso de
Pedagogia e a Seção especial de Didática se constituía no curso de Didática 3. O curso de
Pedagogia, bacharelado, era oferecido em três anos e, para a obtenção do diploma de
licenciado, era necessário concluir o curso de Didática com a duração de um ano (esquema
3+1). Para se ingressar no curso de Didática era exigida a apresentação do diploma de
bacharel. O curso era oferecido em regime de internato masculino, somente passando para o
regime de externato misto dois anos mais tarde.
O curso de Pedagogia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras foi reconhecido em
19574, através do Parecer N° 237, de 24/06/57, e do Decreto N° 42.518, de 26/10/57,
publicado no DOU, de 12/11/57 e manteve a estrutura curricular de 1954 até a década de
1970, quando passou a formar o profissional em diversas habilitações, conforme traz o artigo
38 do Regimento:
Art. 38 Os cursos de graduação da Faculdade serão:
[...]
B) De duração plena:
[...]
3. PEDAGOGIA com:
a) Habilitação para o Ensino em Administração Escolar, para exercício nas
escolas de 1° grau e 2° grau;
b) Habilitação em Inspeção Escolar, para exercício nas escolas de 1° e 2°
graus;
c) Habilitação em Orientação Educacional;
d) Habilitação em Supervisão Escolar, para exercício nas escolas de 1° e 2°
graus e
e) Habilitação para o ensino das disciplinas e atividades práticas dos cursos
normais.

Em 1983, o curso de Pedagogia, oferecido pela Faculdade Dom Bosco, além de
manter as habilitações Administração Escolar, Inspeção Escolar, Orientação Educacional,
Supervisão Escolar, passou a oferecer a habilitação Magistério das Matérias Pedagógicas do
2° Grau.
Em 1987, ocorreu a junção e federalização da Faculdade Dom Bosco de Filosofia,
Ciências e Letras com mais duas faculdades localizadas na cidade de em São João del-Rei, a
Faculdade de Ciências Administrativas e Contábeis e a Faculdade de Engenharia Industrial,
3

O curso de Didática da Faculdade de Ciências e Letras foi autorizado em 27 de agosto de 1957, pelo Decreto n°
42.157, e reconhecido pelo Decreto n° 44.053, de 22 de julho de 1958.
4
A mais recente renovação de reconhecimento do curso de Pedagogia da UFSJ foi publicada em 2012, pela
Portaria SERES/MEC N° 286 - DOU de 27/12/2012.
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dando origem à Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei – FUNREI, instituída pela
Lei Federal N° 7.555, de 18 de dezembro de 1986.
De acordo com seu Estatuto, a FUNREI tinha como finalidade “o desenvolvimento
integral ser humano, preocupando-se com a melhoria constante da qualidade de vida da
comunidade e com a construção da Cultura Nacional”. E como objetivos, conforme artigo 4º,
II – interagir com a comunidade para coletar seus diversos saberes, organizálos, sistematizá-los e a ela devolvê-los em forma de ciência ou de tecnologia;
II – promover, desenvolver, realizar e divulgar estudos e pesquisas nos
diversos campos do saber e das artes;
III - formar profissionais de nível superior, ministrando ensino de qualidade;
IV – realizar atividades de extensão e de prestação de serviços, dentro de seu
campo específico de ação. (UFSJ, 1991, p. 6)

Tal estrutura se manteve por, aproximadamente, quinze anos, quando, através da Lei
Federal N° 10.425, de 19 de abril de 2002, a então Fundação de Ensino Superior de São João
del-Rei – FUNREI foi transformada em Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ.
Conforme o Estatuto da UFSJ, em seu artigo 4°,

são finalidades da Universidade Federal de São João del-Rei a geração, o
desenvolvimento, a transmissão e a aplicação de conhecimentos por meio do
ensino, da pesquisa e da extensão, de forma indissociável entre si e
integrados na educação do cidadão, na formação científica e técnicoprofissional, na difusão da cultura e na produção filosófica, artística,
científica e tecnológica. (UFSJ, 2002, p. 4)

Após a transformação da FUNREI em UFSJ, o curso de Pedagogia – que mantinha sua
estrutura curricular desde 1983 – foi reestruturado em 2003, quando uma nova reformulação
curricular foi aprovada através do Parecer n° 20 do, já extinto, Conselho Acadêmico da
referida Instituição. Conforme o Projeto Pedagógico de Curso, deixou-se de oferecer a
formação por habilitações específicas:
o curso de Pedagogia, além de entrar em consonância com a legislação
referente às licenciaturas e aos cursos de formação de professores para a
educação básica, incorpora as contribuições dos debates acerca do curso de
Pedagogia e revê a formação dada ao pedagogo com ênfase nas habilitações,
redirecionando-a para a Docência na Educação Infantil e séries Iniciais do
Ensino Fundamental e Gestão Pedagógica. (PPC, 2003, p. 8)
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O novo perfil do egresso do curso de Pedagogia da UFSJ ficou, então, assim definido:
[...] o novo curso de Pedagogia visa a formar um profissional habilitado para
a:
- Docência na Educação Infantil e nas Séries Iniciais do Ensino
Fundamental;
- Gestão Educacional, entendida como a organização do trabalho pedagógico
em termos de planejamento, coordenação, acompanhamento e avaliação dos
sistemas de ensino e dos processos educativos formais e não formais;
- Produção e Difusão do conhecimento científico e tecnológico do campo
educacional. (UFSJ, 2003, p. 8)

A estrutura curricular foi organizada em três grandes núcleos: Contextual,
Instrumental e Articulador. Os dois primeiros agrupando as disciplinas de fundamentos e as
técnico-especializadas, enquanto o núcleo articulador abrangia as disciplinas voltadas para a
pesquisa, práticas pedagógicas e estágios supervisionados. A carga horária total do curso
passou a ser de 3.260 horas, distribuídas em oito períodos semestrais.
Com a aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia
através da Resolução CNE/CP N° 1/2006, houve a necessidade do curso oferecido pela UFSJ
se adaptar à nova legislação. Vale lembrar que, com a aprovação das DCNs para o curso de
Pedagogia, várias universidades públicas brasileiras, começaram a se reunir com o objetivo de
discutir e obter um melhor entendimento da mesma, visando a elaboração de seus projetos
pedagógicos. Neste momento, foi criada, então, uma comissão responsável pela elaboração de
uma nova proposta curricular para o curso de Pedagogia da UFSJ, a qual após vários estudos e
consultas, inclusive aos discentes do curso, apresentou a referida proposta à apreciação
acadêmica, culminando na aprovação de um novo PPC, no ano de 2010, conforme Resolução
CONEP/UFSJ N° 012/2010.
Conforme o PPC (2010, p. 4), este novo currículo mantém os princípios que
sustentavam a proposta curricular de 2003, pois esta já incorporava a formação estipulada
pelas novas Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia e,

[...] reafirma as mudanças já realizadas na reforma curricular de 2003 que
em sua formulação promovia a superação do desencontro entre teoria e
prática pela inserção da prática educativa no decorrer de todo o curso,
fazendo com que elas caminhem juntas, configurando-se como um eixo
articulador na dinâmica do currículo. (PPC, 2010, p. 6)

O curso permaneceu com a duração de oito semestres, sendo oferecido no turno
noturno, anualmente, com cinquenta vagas para ingresso nos Processos Seletivos PAS e
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SISU. Sua estrutura curricular é constituída também, por três núcleos, como no currículo
anterior, porém assim especificados: um Núcleo de Estudos Básicos, compreendendo as
atividades de fundamentos e de preparação técnica para o exercício da docência; um Núcleo
de Aprofundamento e Diversificação de Estudos, voltado às áreas de atuação profissional,
oportunizando investigações sobre processos educativos e de gestão; e um Núcleo de Estudos
Integradores, constituído por atividades voltadas para a pesquisa, práticas pedagógicas e
estágios supervisionados.
Este novo currículo, que vigora até o momento, sofreu apenas uma alteração, em
2012, para atender o Decreto N° 5.626/2005, o qual institui a inclusão da Língua Brasileira de
Sinais (LIBRAS) como disciplina curricular obrigatória nos cursos de licenciatura. Através,
então, da Resolução CONEP/UFSJ N° 10, de 29/03/2012, foi aprovada a nova estrutura com a
inclusão da referida disciplina com 72h/a e a retirada de Tópicos Especiais I e II, fazendo com
que o curso permanecesse com a mesma carga horária total de 3.568 horas.
Todos os ingressantes no curso de Pedagogia, a partir de 2008, foram migrados
compulsoriamente ao novo currículo, ficando os demais discentes com a opção de requerer
essa adaptação, conforme disposto no PPC.
Comparando as estruturas curriculares dos PPCs de 2003 e 2010, verifica-se que
muitas disciplinas do currículo de 2003 continuam sendo oferecidas no novo currículo,
algumas com a mesma nomenclatura, outras apresentando pequena alteração no nome; porém,
com carga horária diferente, de 36 e 72h/a, cumprindo o disposto na Resolução CONEP/UFSJ
N° 023/2008. Isto se deve ao fato, como já citado anteriormente, do currículo de 2003, já ter
incorporado contribuições advindas de estudos e debates acerca da revisão da formação do
pedagogo. Dessa forma, a adaptação dos discentes à nova estrutura curricular não ficou
prejudicada, pois conforme PPC (2010), não houve alteração no conteúdo de tais disciplinas,
fazendo jus à equivalência plena (conteúdo e carga horária) o aluno que a tivesse cursado com
aprovação.
Conforme dados registrados no Sistema de Controle Acadêmico - CONTAC, da
Divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico da UFSJ, nos últimos dez anos,
aproximadamente, ou seja, de 2003 a meados de 2014, 396 alunos concluíram o curso de
Pedagogia na UFSJ, sendo que destes, 132 se formaram no currículo 2010.
Assim, é nesse contexto que foram formados os egressos do curso de Pedagogia da
UFSJ, sujeitos desta pesquisa.
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2.3. Metodologia da pesquisa

Neste tópico, apresentamos a metodologia de coleta e análise de dados desta pesquisa
que nos possibilitou investigar a inserção dos jovens professores egressos do curso de
Pedagogia da UFSJ, no período de 2010 a 2012, formados após a aprovação das Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCNs) - Resolução CNE/CP N° 1/2006, que trata da formação de
pedagogos. Como já apresentamos, buscamos saber como ocorre a inserção desses
professores no campo profissional, o que eles têm encontrado, como são recebidos e apoiados
pelas escolas, como reagem aos desafios do início de carreira.

2.3.1 Tipo de pesquisa

Esta pesquisa é do tipo qualitativa e para o seu desenvolvimento utilizamos a técnica
estudo de caso. Apoiados em Lüdke e André (1986), entendemos que essa técnica se constitui
em estudar um fenômeno bem delimitado. “O caso pode ser similar a outros, mas é ao mesmo
tempo distinto, pois tem um interesse próprio, singular” (p. 17). Nesse sentido, esta pesquisa
tem como foco o caso específico da inserção de egressos do curso de Pedagogia da UFSJ
como docentes na educação básica.
Para o desenvolvimento da pesquisa, não há como desconsiderarmos o contexto da
inserção dos professores recém-formados, sujeitos desta pesquisa, no campo profissional, pois
todos os elementos que fazem parte do contexto são indispensáveis para a compreensão do
caso estudado. Isto firma nossa posição pela escolha do estudo de caso, pois de acordo com
Yin (2009), o estudo de caso deve ser utilizado como método de pesquisa quando se deseja
entender um fenômeno em profundidade, englobando as condições contextuais. Além disso,
conforme o autor, o estudo de caso enfrenta uma situação tecnicamente diferenciada em que
existirão muito mais variáveis do que pontos de dados, contando com múltiplas fontes de
evidências em seu resultado, como também, beneficia-se do desenvolvimento anterior das
proposições teóricas para orientar a coleta e análise de dados.
Também, Ludke e André (1986), apontam como uma das características do estudo de
caso a ênfase dada na interpretação em contexto, pois, “para compreender melhor a
manifestação de um problema, as ações, as percepções, os comportamentos e as interações
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das pessoas devem ser relacionadas à situação específica onde ocorrem ou à problemática
determinada a que estão ligadas” (p. 18-19).

2.3.2 Instrumentos de coleta de dados e técnica de análise
Como instrumentos de coleta de dados utilizamos o questionário e a entrevista.
Conforme Marconi e Lakatos (2002,), o questionário “é um instrumento de coleta de dados
constituído por uma série de perguntas ordenadas, que devem ser respondidas por escrito, sem
a presença do entrevistador”. Optamos, assim, pelo envio do questionário via correio
eletrônico (e-mail) aos egressos do curso de Pedagogia da UFSJ, selecionados de acordo com
os critérios estabelecidos e explicitados no subitem 2.3.3.
Na elaboração do questionário, foi utilizada a ferramenta Google Docs, o qual nos
ofereceu a possibilidade de dar-lhe uma melhor estrutura, apresentação e retorno rápido, uma
vez que, respondido o questionário, as respostas são armazenadas e os dados retornam para o
emitente já tabulados em uma planilha eletrônica.
Ainda, com base em Marconi e Lakatos (2002), na elaboração do questionário houve a
preocupação não só com a sua apresentação visual e a disposição das perguntas e seus itens de
resposta, como também, com a extensão do questionário a fim de não causar cansaço e
desinteresse do respondente, bem como, buscamos empregar uma linguagem clara e objetiva,
o que pôde facilitar o entendimento. O questionário foi composto por 15 questões, divididas
em questões fechadas, abertas e de múltipla escolha.
Optamos pela realização de entrevistas por se constituir um instrumento de pesquisa
que nos permite obter de forma imediata as informações desejadas, como também, pelo seu
caráter de interação.” (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p.33).
Ainda, de acordo com Lüdke e André (1986), a entrevista é uma das principais
técnicas adotadas nas pesquisas desenvolvidas no campo das Ciências Sociais. A entrevista é
o momento em que duas pessoas se encontram, no caso, o entrevistado e o entrevistador com
o objetivo obter informações a respeito de determinado assunto ou problema. (LAKATOS E
MARCONI, 2002)
A técnica de entrevista adotada foi a semiestruturada “que se desenrola a partir de um
esquema básico, porém não aplicado rigidamente, permitindo que o entrevistador faça as
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necessárias adaptações” (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p. 34). Dessa forma, a entrevista
semiestruturada nos deu uma flexibilidade maior para abordar o assunto, favorecendo uma
melhor interação entre o entrevistador e o entrevistado, bem como permitindo que as
informações fluíssem normalmente e de forma mais autêntica.
Para a análise dos dados coletados nas entrevistas, foi utilizada a técnica de análise de
conteúdo proposta por Bardin (2011), que define, de um modo geral, como sendo
um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por
procedimentos sistemáticos e objetivo de descrição do conteúdo das
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência
de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis
inferidas) dessas mensagens. (p. 48)

Isso significa que, a partir da transcrição das entrevistas e do tratamento dado ao
conteúdo das mensagens contidas nessas entrevistas, tivemos condições de inferir os
conhecimentos referentes, aos sujeitos investigados (emissores da mensagem) e ao contexto,
o que nos permitiu chegar à interpretação, isto é, à significação dada às características
encontradas no texto. As fases específicas dessa análise se encontram explicitadas nas
pp. 63-65, quando apresentamos, especificamente, essa etapa da pesquisa.

2.3.3 Etapas da pesquisa
Esta pesquisa está dividida em seis etapas: 1) Levantamento e revisão de literatura;
2) Seleção dos sujeitos da pesquisa para aplicação de questionário; 3) Aplicação do
questionário; 4) Análise dos dados obtidos por meio do questionário e seleção dos sujeitos da
pesquisa para participar de entrevistas; 5) Realização de entrevistas; 6) Transcrição das
entrevistas e análise dos dados coletados utilizando a técnica de análise de conteúdo proposta
por Bardin (2011).
A primeira etapa se constituiu do levantamento e revisão de literatura, o que
possibilitou a construção do nosso referencial teórico-metodológico. Na segunda etapa foram
selecionados os sujeitos a serem investigados nesta pesquisa.
Para a seleção dos sujeitos, primeiro, foi realizado um levantamento de todos os
alunos que concluíram o curso de Pedagogia na UFSJ, entre os anos de 2010 e 2012, pelo
currículo de 2010, atualmente em vigor. Os dados foram possíveis através de um relatório
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obtido junto à Divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico – DICON, da UFSJ, o
qual foi gerado pelo Sistema de Controle Acadêmico – CONTAC. Este sistema armazena os
dados sobre os cursos de graduação (Currículo, Estrutura, Unidades Curriculares oferecidas,
entre outros) e os registros dos alunos desde sua matrícula na UFSJ até a colação de grau.
A partir desse relatório, utilizando, ainda, o banco de dados do Sistema de Controle
Acadêmico, foi realizado um levantamento sobre os egressos do curso de Pedagogia, que se
formaram entre o período de 2010 e 2012, pelo currículo de 2010, como: data de nascimento,
ano de ingresso no curso, município de residência, data de conclusão do curso e data de
colação de grau. Verificamos, assim, quais desses egressos tiveram ingresso no curso com
idade entre 17 e 19 anos. Esse recorte temporal se justifica pelo fato de, nesta pesquisa, nos
interessarmos pelos professores em início de carreira na educação básica com, no mínimo, 1
(um) ano de docência, sem experiência anterior no magistério antes de seu ingresso no curso
de Pedagogia, a fim de compreender a inserção na carreira docente a partir, apenas, de sua
formação inicial.
Outro fator relevante e que foi considerado para se chegar à relação final dos sujeitos
com possibilidade de participar da pesquisa, se refere à modificação no currículo do curso de
Pedagogia da UFSJ, aprovada pela Resolução CONEP/UFSJ N° 012/2010. Nesta pesquisa,
dentro do recorte temporal e de idade já mencionados, optamos por trabalhar apenas com os
egressos formados pelo currículo 2010, por ser este o currículo elaborado e aprovado pelo
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSJ, após a publicação das novas Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCNs) para o curso de Pedagogia – Resolução CNE/CP N° 1/2006.
Tendo em vista, ainda, que a UFSJ, localizada no município de São João del-Rei,
recebe alunos de vários municípios, não somente do estado de Minas Gerais, como também,
de outros estados do Brasil, os quais após formados vão para diferentes localidades do país,
decidimos, por uma questão contingencial, além dos outros critérios, selecionar apenas
sujeitos que estão residindo em cidades localizadas no raio de 100 km de distância do
município de São João del-Rei.
Dessa forma, nesse primeiro levantamento de dados sobre os egressos, identificamos
que no período entre 2010 e 2012, 82 (oitenta e dois) alunos concluíram o curso pelo currículo
2010. Destes, 29 (vinte e nove), ao ingressarem no curso, estavam na faixa etária entre 17 e 19
anos, sendo que, dentre estes, 15 (quinze) residem em cidades localizadas no raio de 100 km
de distância de São João del-Rei.
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Esclarecemos que o número de 82 alunos formados no curso de Pedagogia da UFSJ,
no período de 2010 a 2012, se deve a dois fatores. O primeiro, pelo fato de que o novo Projeto
Pedagógico de Curso, ao ser aprovado em 2010, determinou que todos os ingressantes, a
partir de 2008, migrassem automaticamente para o novo currículo, sendo que os ingressantes
de anos anteriores tiveram a opção de migrar ou não para o currículo de 2010. Dessa forma,
os egressos de Pedagogia da UFSJ que ingressaram no curso antes de 2008 e que não optaram
pela migração para o novo currículo, não foram incluídos no levantamento, já que
permaneceram no currículo de 2003 até a conclusão do curso.
O segundo fator se refere à greve dos docentes e técnicos administrativos da UFSJ, no
ano de 2012, o que ocasionou a suspensão das aulas e, posteriormente, a recomposição do
calendário escolar, o que fez com que o segundo semestre letivo de 2012 se estendesse até 27
de abril de 2013. Isso fez com que outros egressos ficassem fora desta pesquisa, pois apesar
de serem egressos supostamente do ano de 2012, os mesmos, ao concluírem o curso de
Pedagogia em meados de 2013, ficaram prejudicados em ingressar na carreira docente
naquele ano, ocasionando um tempo inferior a 1 (um) ano de exercício docente, o que
inviabilizou sua participação nesta pesquisa.
Assim, após aplicação dos critérios de seleção dos sujeitos, o universo desta pesquisa
ficou constituído por 15 (quinze) egressos do curso de Pedagogia da UFSJ.
Na terceira etapa da pesquisa, desenvolvemos e utilizamos um questionário com o
objetivo de verificar quais desses 15 (quinze) egressos do curso de Pedagogia da UFSJ estão,
atualmente, exercendo a docência na educação básica, como também, quais se colocariam à
disposição para participar, posteriormente, de entrevistas.
Antes do envio do questionário, entramos em contato telefônico com os quinze
egressos do curso de Pedagogia da UFSJ, a fim de explicar sobre a pesquisa, o questionário,
confirmar seu e-mail e solicitar sua colaboração para a pesquisa, respondendo as questões que
seriam enviadas. Do total de quinze egressos, conseguimos entrar em contato com dez, os
quais, por telefone, demonstraram interesse e disposição para colaborar com a pesquisa e
responder ao questionário.
Apesar de não conseguirmos contato com todos os 15 (quinze) egressos via telefone,
enviamos para todos eles, o questionário por e-mail, seguindo os dados confirmados por
telefone, como também, os dados do relatório obtido por meio do sistema de controle
acadêmico (CONTAC), da Divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico (DICON).
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Dos 15 (quinze) questionários enviados, obtivemos o retorno de 6 (seis) questionários
respondidos, correspondendo a 40% do total.
A quarta etapa da pesquisa consistiu na análise dos dados dos questionários
respondidos, os quais foram tabulados, automaticamente pelo Google Docs, numa planilha,
no momento em que o respondente finalizou o questionário.
Verificamos, então, de acordo com as respostas recebidas, que todos os seis
respondentes são do sexo feminino, com idade entre 24 e 26 anos, e ocupam, atualmente, um
cargo de professora na educação básica. Dentre as seis respondentes, quatro afirmaram que
lecionam nos primeiros anos do ensino fundamental e, apenas uma, afirmou que é professora
da educação infantil. A outra respondente não especificou o cargo, porém afirmou que,
atualmente, ocupa dois cargos, sendo um exercido em escola de educação especial. O que
mostra o leque de intervenção das egressas.
Quanto ao tempo de exercício no cargo, quatro professoras possuem entre o mínimo
de um ano e, o máximo, de dois anos de docência; uma leciona há três anos e, também,
apenas uma professora possui quatro anos de exercício profissional. Das seis professoras que
responderam ao questionário, apenas uma ingressou no cargo por meio de concurso público
estadual tendo, as outras cinco professoras, ingressado no cargo por meio de contrato.
Em relação ao local de trabalho das seis respondentes, quatro professoras afirmaram
exercer a profissão em escola pública da rede estadual de ensino, sendo que, uma dessas
professoras exerce, também, o segundo cargo em escola privada. As duas professoras
restantes exercem a docência somente em escola privada. Em sua maioria, as escolas, em que
as seis professoras trabalham, estão localizadas no município de São João del-Rei, estando,
apenas uma escola, localizada no município de Dores de Campos. Ainda, de acordo com as
respostas obtidas por meio do questionário, essas escolas, em sua totalidade, estão localizadas
em zona urbana.
Quanto ao nível de ensino oferecido nas escolas em que as professoras exercem a
docência, duas escolas oferecem a educação infantil e ensino fundamental, duas oferecem
apenas o ensino fundamental, uma oferece o ensino fundamental e o ensino médio e, apenas
uma escola, oferece a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, ou seja, toda a
educação básica.
Em relação à questão sobre a colaboração nesta pesquisa – na condição de sujeitos –,
entre as seis egressas do curso de Pedagogia da UFSJ que responderam ao questionário e,
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atualmente, estão exercendo a docência na educação básica, cinco se colocaram à disposição
para participar de entrevistas e, apenas uma, não desejou ser entrevistada.
Assim, após o retorno e análise dos dados obtidos por meio do questionário, foram
selecionados os sujeitos da pesquisa para participarem da entrevista, constituindo a quinta
etapa desta pesquisa.
Selecionamos, então, duas professoras dentre as cinco egressas do curso de Pedagogia
da UFSJ que estão atuando nos primeiros anos do ensino fundamental para a realização da
entrevista, uma professora com dois anos e, a outra, com dois anos e seis meses de exercício
profissional docente, pois, decidimos entrevistar, dentre os cinco sujeitos, aqueles atuantes
próximos ao tempo médio de inserção na docência, que é de dois anos e meio. Consideramos
aqui, e de acordo com autores como Garcia (1999), que o tempo de inserção na docência
compreende os cinco primeiros anos de exercício profissional, conforme já abordado no
capítulo 1.
Conforme dados obtidos por meio do questionário aplicado na terceira etapa desta
pesquisa, as duas professoras trabalham em escola da rede pública estadual de ensino,
localizada na zona urbana do município de São João del-Rei, MG. Uma das professoras
trabalha em regime de contrato e a outra professora já trabalha, desde o início de sua carreira
docente, como professora concursada.
As entrevistas foram gravadas, sendo realizadas no município de São João del-Rei,
apesar de uma das professoras residir no município de Prados, MG.
Na sexta etapa desta pesquisa, foi realizada a transcrição das entrevistas e a análise
dos dados utilizando a análise de contéudo proposta por Bardin (2011).
De acordo com Bardin (2011), a análise de conteúdo é constituída de três fases, assim
organizadas cronologicamente: pré-análise; exploração do material; tratamento dos resultados,
inferência e interpretação.
A pré-análise consistiu na organização do material a ser analisado e na leitura
flutuante das entrevistas transcritas, estabelecendo um contato com os documentos a serem
analisados e conhecendo o texto, deixando-nos invadir por impressões e orientações que o
próprio texto nos trouxe, nos guiando para a realização da análise.
Após a leitura flutuante, passamos à fase de exploração do material, procedendo à
codificação dos dados da entrevista, ou seja, os dados brutos do texto das entrevistas foram
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transformados de forma que permitiram uma representação do conteúdo ou da sua expressão.
A organização da codificação se deu pelo recorte (escolha das unidades de registro), pela
enumeração (escolha das regras de contagem) e pela classificação e agregação (escolha das
categorias).
A unidade de registro, conforme Bardin (2011), “é a unidade de significação
codificada e corresponde ao segmento de conteúdo considerado unidade de base, visando a
categorização e a contagem frequencial” (p. 134). Nesta pesquisa, utilizamos a palavra como
unidade de registro, o que nos possibilitou o recorte do texto em ideias, enunciados ou
proposições portadores de significações isoláveis, dependendo do conteúdo das mensagens
obtidas e transcritas das entrevistas. Ainda, de acordo com Bardin (2011), utilizando a
palavra como unidade de registro, podemos levar em consideração todas as palavras de um
texto ou nos retermos, unicamente, a palavras-chave ou palavras-tema; ou ainda optarmos
por uma categoria de palavras como, por exemplo, substantivos, adjetivos, verbos,
advérbios, entre outros.
A enumeração corresponde ao modo de contagem das unidades de registro
encontradas no texto. Dentre as várias regras de enumeração, adotamos nesta pesquisa as
regras de frequência. Por meio da verificação da frequência em que a unidade de registro
escolhida – no caso, a palavra – aparece no texto das entrevistas transcritas, podemos
observar o grau de importância de seu significado em relação à interpretação da realidade
estudada.
A categorização dos dados se deu pela divisão dos componentes das mensagens das
entrevistas em categorias, ou seja, pelo agrupamento de elementos (unidades de registro) sob
um título genérico. Conforme Bardin (2011), classificar elementos em categorias é investigar
o que cada um deles tem em comum com outros elementos, sendo que é essa parte comum
existente entre eles que vai possibilitar o seu agrupamento. A passagem de dados brutos a
dados organizados, por meio da categorização, nos permite conhecer índices invisíveis ao
nível dos dados brutos. O processo de categorização de dados se deu por meio de duas
etapas: o inventário, ou seja, o isolamento dos elementos; e a classificação, na qual
repartimos os elementos, impondo certa organização às mensagens. . Cabe ressaltar que o
roteiro de entrevistas realizadas foi elaborado de acordo e direcionado para determinadas
categorias, o que facilitou o processo de categorização dos dados.
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Utilizamos a classificação dos saberes dos professores apresentada por Tardif (2000)
e, já abordada no capítulo 2, como categorias de análise das entrevistas, a fim de relacionar a
inserção na docência com os modos de integração dos saberes profissionais dos professores
no trabalho docente, levando em consideração as fontes de aquisição desses saberes.
A descrição das categorias, seus elementos constitutivos (unidades de registro) e
frequência de aparição dos mesmos, entre outros, foram apresentados em formas de tabelas
e/ou quadros, expressando as características captadas nas mensagens analisadas, dando início
à fase de tratamento dos resultados, inferência e interpretação.
Após, então, a categorização e descrição dos dados categorizados, passamos ao
processo de inferência e interpretação dos dados. De acordo com Bardin (2011), “a
inferência5 é o procedimento intermediário que vem permitir a passagem, explícita e
controlada, da etapa de descrição à etapa de interpretação” (p. 45). A interpretação se deu a
partir das significações que as mensagens nos forneceram à luz do referencial teórico e dos
objetivos desta pesquisa, nos possibilitando chegar à compreensão da inserção de egressos
do curso de Pedagogia da UFSJ como docentes na educação básica.

5

Operação lógica, pela qual se admite uma proposição em virtude da sua ligação com outras proposições já
aceitas como verdadeiras. (BARDIN, 2011, p.45)
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CAPÍTULO 3

ANÁLISE E DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS

Neste capítulo, apresentamos a análise dos dados a partir das entrevistas realizadas
com duas professoras em início de carreira, egressas do curso de Pedagogia da UFSJ,
buscando compreender como ocorreu a inserção dessas professoras na docência.
Descrevemos, também, o processo de tratamento e organização dos dados para a realização da
análise, de forma a dar maior clareza e possibilitar melhor compreensão dos resultados aqui
apresentados.

3.1 Organizando os dados
As entrevistas foram realizadas com duas professoras, egressas do curso de Pedagogia
da UFSJ, que estão exercendo a docência há menos de cinco anos, período considerado na
literatura como sendo o período de inserção na carreira docente, como vimos no capítulo 1
desta dissertação. A primeira professora, à qual chamamos pelo nome fictício de Ana, leciona
há dois anos e meio, mas estava em licença maternidade no período em que foi realizada a
entrevista. A segunda professora, à qual chamamos pelo nome fictício de Rosa, leciona há
dois anos e cinco meses. Conforme já explicitado no capítulo 2, as duas professoras
entrevistadas exercem a profissão em escola pública da rede estadual de ensino, no município
de São João del-Rei sendo que, Ana é uma professora contratada e Rosa leciona desde o início
de seu exercício profissional como professora concursada.
Após a realização das entrevistas com as professoras, foi realizada a transcrição dessas
e, posteriormente, a sua leitura possibilitando, assim, a codificação, a enumeração e o recorte
das mensagens em unidades de registro, de acordo com os assuntos abordados e questões
feitas durante as entrevistas.
A partir do tratamento e organização dos dados obtidos nas entrevistas, passamos ao
processo de intepretação e análise dos mesmos, buscando compreender a inserção na docência
das egressas do curso de Pedagogia da UFSJ, na educação básica.
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Para tanto, tomamos como base a classificação dos saberes apresentada por Tardif
(2002), (vide Quadro 1, p. 39), para propor as categorias de análise, a fim de nos auxiliar na
compreensão da inserção na docência de egressos do curso de Pedagogia da UFSJ, a partir
dos modos de integração dos saberes dos professores no trabalho docente, considerando as
fontes de aquisição desses saberes. Assim, relacionando a classificação dos saberes docentes
de Tardif (2002) com o tema desta pesquisa, chegamos a cinco categorias de análise:
1ª Categoria – Saberes pessoais dos professores
2ª Categoria – Saberes provenientes da formação como aluno da educação básica
3ª Categoria – Saberes provenientes da formação para professor da educação básica
4ª Categoria – Saberes provenientes da instrumentação do trabalho docente
5ª Categoria – Saberes provenientes da experiência na profissão

3.2 Compreendendo a inserção na docência
Neste tópico, apresentamos a análise dos dados obtidos nas entrevistas, considerando
as unidades de registro relacionadas e organizadas de acordo com a categoria de análise.
Apresentamos, assim, a análise por categoria, buscando compreender a inserção na docência
de egressos do curso de Pedagogia da UFSJ, na educação básica.

3.2.1 Saberes pessoais dos professores
De acordo com Tardif (2002), os saberes pessoais dos professores se constitui um dos
cinco tipos de saberes que integram o trabalho docente, seja pela história de vida do professor,
seja pela sua socialização primária. Esses saberes pessoais são adquiridos no ambiente de
vida, na família, pela educação no sentido lato, entre outros.
Nesta primeira categoria, analisamos a inserção na docência sob dois aspectos. O
primeiro se refere à contribuição do ambiente familiar onde os sujeitos foram educados, dos
laços de amizade, da história de vida para a formação como professora. O segundo, sobre a
influência dessa contribuição para a formação em Pedagogia.
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Quanto ao primeiro aspecto, a professora Ana destacou:
Várias pessoas da minha família são professores.
Minha mãe também fez magistério.
Também, desde pequena, eu já tinha vontade de ser professora.
Quando eu fui escolher a profissão, achei que já era o que eu queria mesmo.

A professora Rosa ressaltou o seguinte:
Contribuiu porque sempre eu tive incentivo dos meus pais.
Eles sempre me incentivaram muito a ser professora.
Eu morava numa comunidade pequena, rural e a única referência de curso superior que a
gente tinha era o professor, lá a gente não tinha médico, não tinha nenhuma outra profissão
com curso superior.
A única referência de alguém que tinha curso superior eram os professores e meu pai queria
que eu estudasse. Então, sempre me incentivava a ser professora. [...] na minha família fui a
primeira pessoa a ter curso superior.
Como eu já sempre quis ser professora, então muitas atitudes dos professores que eu tive
foram influenciando.

Pelas falas das professoras, verificamos que a influência da família foi marcante para
que elas decidissem ser professoras. Tanto Ana quanto Rosa, sempre foram incentivadas pela
família a serem professoras, porém, esse incentivo veio de forma diferente. Para Ana, o
incentivo partiu e sempre foi da história de vida profissional de seus familiares, muitos deles
eram professores. Sua mãe também concluiu o curso de Magistério no ensino médio (antigo
segundo grau), apesar de não ter exercido a docência. Assim, Ana foi educada, desde criança,
num ambiente familiar que valorizava a profissão docente, o que fez com que surgisse nela o
desejo de ser professora.
Já para Rosa, apesar do incentivo para ser professora ter vindo de seus pais,
observamos que esse incentivo era um reflexo do ambiente socioeconômico em que vivia. Sua
família morava numa pequena comunidade rural, onde eles tinham a figura do professor como
único referencial de profissional com curso superior e, talvez, também como uma maneira de
se obter uma vida financeiramente melhor. Rosa relatou que, dentre seus familiares, até
mesmo em relação a seus primos, ela foi a primeira pessoa a concluir um curso superior,
diferentemente da família de Ana, na qual havia muitos professores formados. O fato da
profissão docente ser a única referência de profissional com curso superior na comunidade em
que vivia, como também, o incentivo de seus pais para seguir essa profissão, fizeram com que
em Rosa, também, despertasse o desejo de ser professora, o que foi ainda, conforme seu
relato, influenciado pelos seus professores, enquanto aluna.
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Percebemos que o valor dado à profissão docente, pelas famílias de Ana e Rosa, é
diferente do que, por exemplo, mostra o estudo de Gatti et al (2009), o qual apontou a
desvalorização da profissão docente, tanto pela sociedade quanto pelos próprios professores,
como um fator de desestímulo e desinteresse dos concluintes do ensino médio em optar por
essa carreira.
Verificamos que na família de Ana a valorização da profissão docente parte de seus
familiares, mas na visão de profissionais da área, tendo em vista que, em sua família, há
vários professores. Já na família de Rosa, a valorização da profissão docente é proveniente de
uma visão mais social, sendo vista como possibilidade de ascensão social, ter uma vida
melhor que seus pais.
Quanto ao incentivo da família, dos amigos e da própria história de vida das
professoras Ana e Rosa para a formação em Pedagogia, verificamos que, apesar de Ana ter
sido incentivada pelos seus familiares a ser professora e desejar ser professora, isso não
influenciou em sua escolha pelo curso de Pedagogia. Conforme observamos em sua fala, no
momento de prestar vestibular para ingressar no curso superior, ficou indecisa sobre qual
curso escolher, Pedagogia ou outra licenciatura. Optou, então, pelo curso de Pedagogia, por
achar que ela teria condições de ser aprovada nas provas do vestibular.

Eu escolhi pedagogia porque achei que era um curso mais fácil de entrar.
Quando consegui entrar, eu acabei gostando.
Não tinha muito rumo quando eu escolhi não.
Acabei escolhendo por achar que era o que ia conseguir passar, aí depois eu acabei
gostando.

Observamos, então, que o incentivo da família da professora Ana contribuiu para que
ela seguisse a carreira docente, mas sem direcioná-la para cursar Pedagogia ou outra
licenciatura específica.
Outro ponto importante a ser observado é que, apesar da percepção de Ana sobre o
ingresso no curso de Pedagogia da UFSJ, mencionando que seria “um curso mais fácil de
entrar”, não podemos relacionar essa fala a um baixo número de candidatos ao curso, tendo
em vista que o curso de Pedagogia oferecido pela UFSJ é bastante concorrido. Para o
Processo Seletivo Vestibular de 2008, por exemplo, ano de ingresso das professoras
entrevistadas, o curso de Pedagogia teve 252 inscritos para um total de 50 vagas, uma relação
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de 5,04 candidatos/vaga (COPEVE/PROSEL, 2008), não configurando assim, um curso “fácil
de entrar”.
A professora Rosa, no entanto, tinha certeza da escolha pelo curso de Pedagogia, pois,
ela queria lecionar para o ensino fundamental.
Sim [...] porque eu sempre quis dar aula para o ensino fundamental e eu sabia que tinha que
fazer Pedagogia.

Notamos que essa certeza pela escolha do curso de Pedagogia, se deve não só pela
contribuição do incentivo de seus pais, mas também, pelo fato de, na zona rural em que
residia, somente ser oferecido o ensino primário, ou seja, até a quarta série do ensino
fundamental. Foi a primeira referência de profissão docente que ela teve enquanto residia na
zona rural e que, ao mesmo tempo, era reforçada por seus pais.
Entretanto, Rosa relata que:
Quando eu estava no terceiro ano, aí eu fiquei balançada pela Química porque eu gostava de
química. Eu quis fazer Engenharia Química, não ser professora de Química, mas aí eu teria
que mudar para Ouro Preto, não tinha condições, então foi descartado.

Observamos, então, que mesmo com o incentivo dos pais, o desejo de ser professora, a
certeza, inicialmente, de cursar Pedagogia, quando já estava no terceiro ano do curso, Rosa
pensou em cursar Engenharia Química, devido gostar, também, do conteúdo de Química. No
entanto, optou por permanecer e concluir o curso de Pedagogia, tendo em vista que o curso de
Engenharia Química era oferecido em outro município, o que a impossibilitaria de cursá-lo
naquele momento.
No que se refere a essa primeira categoria de análise, as professoras Ana e Rosa foram,
ao longo de suas vidas, sedimentando as crenças, os valores e os conhecimentos que tinham
sobre a profissão docente, os quais lhes eram apresentados e/ou reforçados, principalmente
por seus pais. E tal como afirma Garcia (2010), essas crenças e conhecimentos prévios
influenciam na maneira como os professores enfrentam a complexa tarefa da sala de aula.
Papi (2011) também verificou a influência do incentivo das famílias de professoras iniciantes
na escolha pela profissão docente.
No caso de Ana e Rosa, o incentivo das famílias foi marcante para a escolha da
profissão docente pelas duas professoras, no entanto, apesar de não ser decisiva para a escolha
pela formação no curso de Pedagogia, teve certo grau de influência.
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Percebemos, assim, na análise desta primeira categoria, que a inserção na docência,
das professoras Ana e Rosa, é influenciada pelos saberes pessoais adquiridos por meio do
incentivo de suas famílias e de seu ambiente de vida. Tais saberes integram o trabalho das
professoras juntamente com outros tipos de saberes, apresentados nas próximas categorias de
análise.

3.2.2 Saberes provenientes da formação como aluno da educação básica
Nesta categoria, analisamos a influência das experiências e práticas de professores da
educação básica, na prática profissional do professor iniciante. Buscamos verificar se as
práticas observadas e vivenciadas pelas professoras entrevistadas, enquanto alunas da
educação básica, são utilizadas por elas em sua prática profissional e como isso influencia sua
inserção na docência.
A professora Ana, afirmou que se recorda de práticas de seus professores da educação
básica e as utiliza em seu trabalho como professora, atribuindo esse fato a não aquisição de
base para a prática enquanto aluna do curso de graduação em Pedagogia.

Sim, porque a faculdade não dá base nenhuma pra prática.

Apesar dessa afirmação da professora Ana, verificamos, pela literatura, que as
recordações e utilização de práticas de professores da educação básica, fazem parte da vida
profissional do professor. Como vimos em Garcia (2010), os professores, antes de serem
professores, passam anos como alunos, numa socialização prévia, por meio da qual eles vão
observando as práticas de seus professores, suas atitudes, como resolvem os conflitos em sala
de aula, como estabelecem as relações, entre outros. Isso faz com que, ainda enquanto alunos,
vão interiorizando crenças, valores, percepções sobre o ensino e o ato de ensinar, sobre os
alunos, a escola, o professor, as quais carregam ao longo da vida e são tão arraigadas que,
geralmente, perpassam todo período de formação para a docência sem sofrer alterações e
acompanham os docentes em suas práticas de ensino. (GARCIA, 2010, TARDIF, 2002)
A professora Rosa, por exemplo, relatou que algumas práticas de seus professores da
educação básica a deixava motivada nas aulas, enquanto aluna, e foi com essas práticas e o
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modo de atuação desses professores que ela foi se identificando e quis trabalhar com seus
alunos.

Enquanto aluna [...] eu sempre tive muita facilidade, mas tinha uma professora que ela
sempre trazia coisas novas, experiências pra gente fazer, isso é o que mais me motivava nas
aulas, na participação, nos primeiros anos.
Quando eu vim pra quinta série estudar em São João, aí eu tive, aí tinha bons professores e
professores nem tão bons assim né, mas aí eu sempre me senti motivada a querer fazer como
os bons professores.

Observamos, pela fala de Rosa, que ela carrega a percepção de um bom professor
adquirida desde a época em que era aluna dos primeiros anos do ensino fundamental, numa
escola de zona rural. Para ela, um bom professor é aquele que motiva seus alunos a aprender,
por meio de atividades diversificadas, novas. E essa imagem de bom professor também foi
sendo observada por Rosa, ao prosseguir seus estudos no município de São João del-Rei, a
partir da quinta série do ensino fundamental, quando ela foi diferenciando o bom professor
daquele que não era tão bom, de acordo com suas crenças, valores e percepções. Percebemos,
assim, que a imagem de bom professor, do que é ser um bom professor, adquirida muito antes
de Rosa se tornar professora, influencia sua prática docente, pois, como ela mesma afirma,
sempre se sentiu motivada a agir como os bons professores.
Voltando à afirmação da professora Ana, quanto à falta de aquisição de base para a
prática no curso de Pedagogia e que, por isso, utiliza em sala de aula práticas exercidas por
seus professores da educação básica, torna-se importante frisar que a formação inicial se
constitui apenas uma das fontes de saberes dos professores. A formação escolar anterior ao
período de formação no curso de graduação, como vimos em Tardif (2002) e que está sendo
analisada neste subtópico, também se constitui uma das fontes dos saberes docentes, não
podendo, pois, uma excluir a outra. Na pesquisa de Papi (2011), também observamos que as
professoras, sujeitos de sua pesquisa, retomavam práticas de suas professoras do ensino
fundamental, para enfrentar os desafios da sala de aula, sendo que essa atitude também
contribuía para o aprendizado da prática docente.
Com relação às práticas de seus professores da educação básica que as duas
professoras se recordam e utilizam com seus alunos, a professora Ana mencionou:
Algumas coisas sim, algumas coisas que eu lembro eu procuro fazer com os alunos agora.
que eu lembro mais é [...] ditado, que a professora dava, que a gente ainda faz, ditado,
calendário. Essas coisas basiquinhas.
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Já a professora Rosa relatou:
Mais na metodologia né! A forma como elas trabalharam, apesar de ter muitos anos, mas,
muito uso de material concreto, muita contação de história. Então, tudo isso que está
relacionado a trabalhar em sala de aula.

Observamos, então, pelas falas das professoras que ambas se recordam e utilizam de
metodologias de ensino que suas professoras, dos primeiros anos do ensino fundamental,
também utilizavam em sala de aula.
De acordo com Imbernón (2000), “o conhecimento, em relação ao exercício do ensino
em todo docente, encontra-se fragmentado em diversos momentos”, sendo um deles o período
de experiência como aluno (p. 60). Ao utilizar, então, em sua própria prática docente, a
metodologia de seus antigos professores, observada enquanto estudante da educação básica,
conforme relatado pelas professoras Ana e Rosa, identificamos o que Tardif (2002) aponta
sobre os saberes provenientes da formação escolar anterior, os quais se integram no trabalho
docente por meio da formação e socialização pré-profissionais. Percebemos, então, que esses
saberes também influenciam a inserção na docência dessas professoras.

3.2.3 Saberes provenientes da formação para professor da educação
básica
Nesta categoria, analisamos a inserção na docência sob o aspecto da influência dos
saberes provenientes da formação para o magistério na prática docente. Tentamos
compreender a inserção na docência das professoras investigadas com relação aos
conhecimentos adquiridos no curso de Pedagogia, de uma forma geral; com relação à
realização do estágio supervisionado e sua interação com o ambiente escolar durante esse
período e, ainda, com relação à busca de capacitação estando no exercício da docência.
Como sabemos, a formação inicial é requisito para o exercício da profissão docente e
apesar de, somente os saberes advindos dessa formação não nos possibilitar a compreensão da
dimensão dos saberes mobilizados pelos professores em sua prática profissional, de acordo
com Tardif (2002), torna-se imprescindível seu entendimento, tendo em vista que tais saberes
integram o conjunto de saberes docentes. Pois, como vimos na classificação dos saberes dos
professores apresentada por Tardif (2002), somam-se aos saberes da formação para o
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magistério, os saberes pessoais dos professores, os provenientes de sua formação escolar
anterior e da utilização dos instrumentos de trabalho, bem como, de sua própria experiência
na profissão.
Com relação aos conhecimentos adquiridos no curso de Pedagogia para o exercício
profissional, a professora Ana relatou que:
Falta muita coisa. Lá a gente vê muita teoria, a prática é totalmente diferente do que eles
explicam na faculdade.
É a prática mesmo, porque não tem como, a hora que a gente chega lá, a gente tem que
procurar buscar de outros meios pra conseguir passar os conteúdos, que é muita coisa.
Muita coisa que a gente tem que passar para alunos que a gente não aprende na faculdade e
aí a gente tem que acabar estudando por fora.
É muita coisa e a gente tem que buscar mesmo, e a gente não sabe, o planejamento, na
faculdade eles não ensinam assim, o que a gente tem que ensinar a cada série, então você tem
que ir procurando saber com quem já deu aula, internet, pra você conseguir fazer.

O relato da professora Rosa, quanto a esse aspecto foi o seguinte:
Os básicos sim [...] a questão de como a criança aprende, principalmente nas disciplinas de
Psicologia, de Filosofia da Educação, Sociologia também, pra entender como que funciona a
escola, como é a história da escola. Tudo isso me ajudou sim.
Com relação à prática, me ajudou muito pouco.

Observamos que, para a professora Ana, o curso de Pedagogia, lhe proporcionou uma
formação pouco voltada para a prática docente, com predominância da parte teórica. Em seu
relato, ela enfatiza a questão dos conteúdos a serem ensinados aos alunos, a dificuldade em
saber como ensinar e o que ensinar, como também, o fato de ter que buscar esses
conhecimentos com outros professores, por meio de outros estudos e pesquisas na internet.
Essa questão sobre os conteúdos a serem ensinados na educação básica, também foi analisada
por Gatti e Nunes (2009) no estudo de 71 currículos de cursos de Pedagogia e foi verificado
que esses conteúdos são abordados nos currículos de forma genérica ou superficial nas
disciplinas de metodologia e práticas de ensino.
A professora Rosa, apesar de também relatar que a formação no curso de Pedagogia a
ajudou muito pouco com relação à pratica docente, ela considera que alguns conhecimentos
adquiridos a auxiliou muito em seu exercício profissional, como por exemplo, aqueles
relacionados à Psicologia, Filosofia e Sociologia da Educação.
Percebemos, pelas falas das professoras que, Ana atribui pouco valor à formação
inicial quando relacionada à sua prática como professora no exercício da docência,
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impulsionando-a a buscar novos conhecimentos por outros meios a fim de estabelecer sua
competência como professora. Pois, em Tardif (2002), vimos que, é nesse período de inserção
na docência que os professores têm necessidade de mostrar sua capacidade de ensinar e seu
bom desempenho profissional. Assim, não conseguindo, ainda, fazer uma conexão entre os
conhecimentos adquiridos na formação inicial e a prática docente, a professora Ana vai
tentando se estabelecer na profissão por meio de seus saberes, segundo Tardif (2002),
denominados práticos ou experienciais, ou seja, oriundos de sua experiência na profissão.
A professora Rosa, também, vai exercendo sua profissão, nos primeiros anos de
docência, utilizando os saberes que vão se originando de sua própria experiência, no entanto,
ela já consegue estabelecer uma relação entre alguns saberes adquiridos em sua formação
inicial e sua prática docente. Como vimos, os saberes dos professores não se constituem
somente de saberes da experiência (TARDIF, 2002), se assim o fosse, a formação inicial, por
exemplo, não teria sentido.
É nesse período de “choque da realidade” (VEENMAN, 1984), vivenciado pelos
professores (não todos ou com graus diferentes de intensidade) geralmente, nos primeiros
cinco anos de exercício profissional, período de inserção na docência, que os mesmos
observam certa distância entre os saberes da formação inicial e os saberes práticos ou da
experiência, o que pode provocar, às vezes, certa rejeição à sua formação e uma suposição de
que apenas seus saberes práticos bastaria para o exercício da profissão (GARCIA, 1999,
TARDIF (2002). Isso, de certa forma, aparece mais evidente no relato da professora Ana.
Esse distanciamento entre a teoria e a prática no curso de Pedagogia, mencionado
pelas professoras Ana e Rosa, também, foi relatado pelas professoras iniciantes investigadas
no estudo de Papi (2011), como também, nos estudos de Gatti e Nunes (2009). As autoras,
Gatti e Nunes (2009), ainda nos chama a atenção para a questão dos currículos analisados
serem constituídos por um conjunto de disciplinas muito disperso, como também, para a
questão da complexidade curricular exigida pelas DCNs para o curso de Pedagogia e a
dificuldade em atender todas as suas orientações dentro de uma matriz curricular (GATTI,
2011). Sem a pretensão de analisar ou comparar currículos, compreendemos que tais questões
devem ser levadas em consideração nas discussões e debates sobre a relação entre teoria e
prática docente.
As falas das professoras Ana e Rosa também se relacionam com o resultado da
pesquisa realizada por Abreu Júnior (2010), a qual investigou a avaliação que os egressos,
também do curso de Pedagogia da UFSJ, faziam de sua formação diante de sua inserção e
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atuação profissional no campo da Educação. Nesta pesquisa, os fundamentos teóricos do
curso tiveram a melhor avaliação pelos egressos, sendo que os conteúdos e metodologias de
ensino foram avaliados como regular. Os egressos afirmaram, ainda, que o curso os preparou
parcialmente para o ensino em sala de aula, entre outros, o que observamos, também, nos
relatos das professoras Ana e Rosa. Importante mencionar que a maioria dos egressos
participantes dessa pesquisa de Abreu Júnior (2010) relatou que a formação recebida no curso
de Pedagogia foi o que mais contribuiu para sua formação como profissional da educação,
sendo que menos de 30% afirmaram ser a experiência adquirida na prática e, para a minoria,
os cursos de educação continuada.
Quanto ao Estágio Supervisionado, apesar do mesmo estar inserido na Matriz
Curricular do curso de Pedagogia e, portanto, fazer parte da formação do pedagogo na
integralização do curso, torna-se importante verificarmos, de forma particular, a percepção
das professoras, participantes desta pesquisa, com relação à realização e o conhecimento
adquirido, por meio do Estágio Supervisionado, oferecido no curso de Pedagogia da UFSJ,
tendo em vista que os estágios também são considerados uma fonte de aquisição de saberes
docentes, conforme entende Tardif (2002). Por meio, também, da realização do estágio
supervisionado, o graduando vai se inserindo e se inteirando do ambiente e cultura escolar.
Com relação, então, ao estágio supervisionado realizado pelas professoras Ana e Rosa
durante a formação no curso de Pedagogia, os relatos foram os seguintes:

Professora Ana:

Os estágios obrigatórios, a gente tinha que fazer tantas horas de observação, [...] depois a
gente fazia, aplicava algumas atividades naquela turma e depois fazia o relatório.
Mas era bem pouco tempo, a carga horária era bem pequena assim.
A gente dava aula, dava aula com a professora junto né, da turma. Aí você aplicava uma
atividade, algum projeto, assim, mas era coisa bem pequena, nem uma semana assim direto,
[...] se você fosse uma semana, uma hora por dia, você aplicava aquela atividade, era bem
pouquinho.
Eu fiz os estágios obrigatórios e no último ano eu trabalhei no SESI como estagiária, aí
também me deu uma base.

Professora Rosa:
O estágio [...] as observações eu fiz o tempo necessário mesmo. Acho que o tempo que tem na
grade curricular, ele é suficiente pra gente conhecer um pouquinho né. Pra gente ver como os
professores resolvem certos conflitos, mas quando a turma está sob a sua responsabilidade
sua postura é completamente diferente do estágio, então... a gente leva um tapa.
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Eu fiz observação e dei aula.
Mas o estágio que eu acho que me ajudou mais, mesmo como professora, foi o estágio em
supervisão, porque me fez ter contato em como é organizada a rotina da escola, os
planejamentos, de onde a gente tira os planejamentos, que é pelo CBC. Porque na
universidade a gente viu os PCNs, na escola PCN passa longe, porque a gente usa a matriz do
Estado pra trabalhar.

Como observamos na fala da professora Ana, o tempo destinado ao estágio no curso
de Pedagogia foi pouco, com mais horas de observação do que de prática, fato também
verificado por Gatti e Nunes (2009), na maioria dos 71 currículos de cursos de graduação em
Pedagogia analisados. Conforme Gatti e Nunes (2009), a maioria dos cursos de Pedagogia
oferece mais horas de observação do que de práticas efetivas nas escolas, apesar de alguns
apresentarem carga horária de estágio maior que trezentas horas, mínimo estipulado pelas
DCNs.
Ana relata, ainda, que a carga horária para a aplicação da prática era bem pequena, que
dava aula juntamente com a professora, depois aplicava alguma atividade na turma, dentro do
período de uma semana e fazia os relatórios. Podemos notar que ela enfatiza a questão do
tempo de estágio com o uso das expressões “bem pouco tempo”, “bem pequena assim”, “bem
pequena”, “bem pouquinho”. Ana também acrescenta que, além dos estágios obrigatórios do
curso de Pedagogia, ela trabalhou como estagiária no último ano do curso em uma escola do
SESI e que esse estágio lhe proporcionou a obtenção de um conhecimento maior.
Verificamos, então, que a professora Ana demonstra não ter adquirido muitos
conhecimentos por meio do estágio supervisionado realizado no curso de Pedagogia, que lhe
auxiliasse na sua prática como docente. No entanto, torna-se relevante mencionar que a carga
horária destinada ao estágio supervisionado no curso de Pedagogia da UFSJ, currículo 2010,
no qual as professoras Ana e Rosa foram formadas, é de 432 horas, assim distribuídas: 144h
de estágio supervisionado em educação infantil, 144h de estágio supervisionado nos anos
iniciais do ensino fundamental e 144h de estágio supervisionado em gestão educacional.
Podemos notar que a carga horária destinada ao estágio é maior que o mínimo de 300h
exigido pelas DCNs para o curso de Pedagogia, instituídas pela Resolução CNE/CP N°
1/2006. Importante citar, também que, na pesquisa de Abreu Júnior (2010,) a maioria dos
egressos do curso de Pedagogia da UFSJ investigados avaliou o estágio supervisionado como
regular, indicando como um dos pontos positivos de formação no curso, o estágio como
conhecimento inicial da escola, e como merecedor de atenção o estágio como preparação para
o trabalho em sala de aula.
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Na fala da professora Rosa, observamos que sua percepção com relação ao tempo
destinado ao estágio supervisionado é diferente do que foi relatado pela professora Ana. Para
Rosa, a carga horária de observação durante o estágio, como também, a carga horária total
exigida de estágio supervisionado é suficiente para conhecer “um pouquinho” do cotidiano de
uma sala de aula, da atuação dos professores, como eles resolvem conflitos, entre outros. No
entanto, ela afirma que, após a formação, a postura do professor é totalmente diferente, pois
ele tem uma turma sob sua responsabilidade, o que entendemos ser evidente, tendo em vista
que durante o estágio, o graduando não está sozinho, ele tem o apoio do professor da turma e
se sente com mais segurança.
A expressão “a gente leva um tapa”, ao se referir ao trabalho do professor quando se
inicia na docência, nos remete às expressões “choque da realidade”, “choque de transição”,
vivenciado pelos professores no início da carreira docente, como vimos na revisão de
literatura. É o período no qual o professor – no caso, a professora Rosa – de acordo com
Huberman (1989), percebe uma distância entre seus ideais e a realidade do cotidiano escolar,
à qual precisa ir se adaptando. É o que Huberman (1989) denomina de período de
“sobrevivência”.
A professora Rosa também mencionou que o estágio em supervisão escolar foi o que a
auxiliou mais em sua prática docente, com relação ao entendimento sobre o funcionamento e
rotina da escola, como também, sobre o Currículo Básico Comum (CBC)6, do qual são
retiradas as orientações para o planejamento de ensino. Quanto a isso, ressaltou que o curso de
Pedagogia lhe ofereceu ensinamentos sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e
que, “na escola PCN passa longe”, pois, ela tem que utilizar “a matriz do Estado para
trabalhar”, ou seja, a matriz do CBC.
Apesar de Rosa ter mencionado que não trabalha com os PCNs, verificamos que no
CBC, consta que o mesmo “foi construído considerando as concepções de educação e
currículo expressas na legislação estadual e Diretrizes Curriculares Nacionais” (p.7). Nesse
sentido, entendemos que os conhecimentos adquiridos pela professora Rosa, durante a
formação em Pedagogia, sobre os PCNs são relevantes para a compreensão do CBC e a
auxiliam, em certa medida, nessa compreensão e, respectivamente, em sua prática docente.

6

CBC – Currículo Básico comum – proposto pela Secretária de Educação do Estado de Minas Gerais (SEEMG),
para estabelecer parâmetros que orientem os conhecimentos, habilidades e competências que devem ser
adquiridos pelos alunos na educação básica.
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Outro fator, além do estágio supervisionado, que possibilitou a interação da professora
Rosa com a escola, estando ainda no curso de graduação em Pedagogia, foi a iniciação
científica, o que também contribuiu para sua inserção na docência, tendo em vista a
participação de alunos em sua pesquisa e seu envolvimento com esses alunos e a escola,
conforme observamos em seu relato:

Iniciação científica [...] sobre o uso da internet para o ensino de ciências naturais. [...]
Pesquisei os sites, elaborei itens pra poder fazer avaliação desses sites e, depois, eu fui à
escola no período de dois meses pra usar esses sites com os alunos e ver em que eles
contribuíam pra aprendizagem deles.

Com relação à busca de capacitação após o ingresso na carreira docente, percebemos
que as professoras, Ana e Rosa, possuem pensamentos e atitudes diferentes. Ana busca por
quase nenhuma capacitação e demonstra não se preocupar com isso, conforme relatou:

Busco material na escola.
Pós-graduação eu não fiz ainda, não fiz nenhum curso a mais ainda, não fiz nada.
A supervisora da escola acaba ajudando.
Você pergunta uma colega alguma coisa que você tem dúvida.
Fazer especialização em outras coisas, não, vou ficar só na sala de aula mesmo.

A professora Rosa, por sua vez, quis se capacitar e está cursando pós-graduação, além
de ter participado, durante dois anos, de um curso de formação continuada oferecido aos
professores pelo governo federal, denominado Pacto7.

Eu faço pós-graduação em Relações Étnico-raciais na escola, na UFOP, a distância. [...]
estou terminando já.
Também, eu já participei dois anos do Pacto, que é o curso oferecido pelo governo federal.
um curso para professores do primeiro ao terceiro ano e o objetivo dele é fornecer teoria e
atividades práticas voltadas pra alfabetização. Então, no primeiro ano foi pra alfabetização
em Língua Portuguesa, no segundo ano alfabetização Matemática. [...] do primeiro ao
terceiro ano das escolas municipais e estaduais (período em que o curso é oferecido). Esse
ano [...] eu comecei a fazer também, mas foi uma parte muito teórica, e já eu estou
terminando o TCC, e a sala de aula, aí eu desisti. Desisti de fazer esse ano o Pacto. Aí eu
desisti e pronto, mas eu acho que não vai ter no ano que vem porque são somente três edições.

7

Pacto – Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso formal assumido pelos governos
federal, do Distrito Federal, dos estados e município de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até
os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental. Dentre suas ações se encontra a formação
continuada presencial para os professores alfabetizadores e seus orientadores de estudo. (Portal MEC,
20/12/2015)
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Como vimos em Tardif (2002), os saberes dos professores provenientes da formação
para professor não incluem somente os saberes adquiridos na formação inicial, mas também,
os conhecimentos relativos a cursos de especialização, de formação continuada, entre outros,
os quais fazem parte dos saberes utilizados pelos professores em sua prática docente. Sendo
assim, podemos dizer que os saberes adquiridos pela professora Rosa, no curso de pósgraduação em Relações Étnico-Raciais e por meio da participação no Pacto, como também, os
saberes adquiridos pela professora Ana, por meio de material que ela “busca” na escola,
conforme relatou, contribuem e influenciam na inserção das mesmas na docência.

3.2.4 Saberes provenientes da instrumentação do trabalho docente

Como nos apresentou Tardif (2002), as obrigações e normas às quais os professores
devem submeter-se em seu trabalho cotidiano, bem como, a instituição de trabalho como um
meio organizado e composto de diversos tipos de funções, constituem objetos-condições da
prática docente. Sendo assim, buscamos compreender, nesta categoria, de que maneira a
utilização dos instrumentos de trabalho pelas professoras investigadas influenciam a inserção
das mesmas na carreira docente, visto que, ainda de acordo com Tardif (2002), os
instrumentos ou “ferramentas” de trabalho dos professores se constituem, também, uma fonte
de aquisição de saberes, os quais se integram no trabalho docente por meio de sua utilização e
da adaptação dos professores às suas tarefas.
Quanto a esse aspecto, a professora Ana mencionou, em seu relato, sobre uns dos

instrumentos de trabalho, o livro didático.

Livro didático eu quase não usava porque é primeiro ano, usa bem pouco mesmo com eles.
Tem o de Português e o de Matemática, [...] mas a maior parte das atividades não são feitas
nele, então, o uso é bem pouco.

Conforme podemos observar, o livro didático é utilizado pela professora Ana, porém,
de forma mínima, porque ela leciona para a primeira série do ensino fundamental e nessa
série, conforme relatou, “usa bem pouco mesmo”. Notamos, assim, que Ana, não apresenta
dificuldades no que se refere ao manuseio e uso do instrumento de trabalho por ela
mencionado, já que o utiliza muito pouco. No entanto, Ana relatou que:
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Tem hora que é complicado, porque é muita coisa e a gente [...] não é que não dá conta, mas
é muita informação pra você dar conta.

Nessa fala, podemos verificar a percepção de Ana quanto à complexidade do trabalho
docente, o qual envolve “muita coisa”, “muita informação” da qual os professores precisam
“dar conta”. Essa questão, como vimos em Tardif (2002), se deve ao fato de que, ao longo da
carreira docente ocorre a socialização profissional dos professores, a que acontece de forma
mais intensa no início da docência. Os professores ao se inserirem na carreira docente
precisam ir se adaptando às várias situações, desde as relações e interações a serem
estabelecidas com os alunos, com seus pares, equipe de profissionais da escola, entre outros,
até a utilização dos instrumentos de trabalho, o cumprimento das obrigações e normas às
quais são submetidos, e a adequação à rotina da escola. Observamos que Ana vai, aos poucos,
se adaptando e se integrando à carreira docente ao assimilar esses saberes práticos, os quais
vão se revelando através de sua própria prática docente.
Vejamos o que a professora Rosa relatou sobre esse aspecto:

Eu consigo aprender muito porque quando a gente está fazendo curso, a gente tinha uma
certa aversão à rotina, a gente tinha certa visão de que a rotina era ruim né, porque a gente
quer muito lúdico e muita brincadeira. Só que nós temos o currículo pra seguir, temos prazos,
tem uma parte toda burocrática, e esse foi meu maior choque, quando eu entrei na escola e eu
vi que [...] todo bimestre você tem que entregar o resultado tal dia, eu tenho que fazer três
avaliações de cada disciplina por mês. [...] para eu organizar meu bimestre eu tenho que
seguir o CBC que é o Currículo Básico Comum do estado de Minas Gerais, lá tem todas as
capacidades que eu tenho que conseguir com os alunos no final do terceiro ano, tem os
conteúdos que eu tenho que seguir.

Interessante perceber que Rosa já se refere à rotina da escola com todas as suas
exigências, obrigações que precisam ser cumpridas e normas a serem seguidas por ela no
exercício da prática docente. A professora ressalta que no período de formação no curso de
Pedagogia, percebia a rotina como algo ruim, tinha “aversão à rotina” sendo que, quando
ingressou na carreira docente, o seu “maior choque”, conforme relatou, foi verificar que tinha
toda uma burocracia a seguir, como por exemplo, prazos a serem cumpridos, Currículo Básico
Comum, da SEEMG, a ser seguido, número de avaliações a serem aplicadas, entre outros.
Podemos notar que a palavra “choque” utilizada por Rosa em seu relato, é a mesma
utilizada nas expressões “choque da realidade” e “choque de transição”, trazidas pelos autores
Veenman (1984) e Tardif (2002), respectivamente, e que sob o aspecto analisado, se refere à
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percepção de Rosa sobre a realidade escolar, isto é, a realidade escolar é diferente da
idealização que Rosa tinha de escola. Isso também pode ser verificado, nesta outra fala dela:

Outro choque maior ainda é de que a gente tem a doce ilusão de que o livro didático vai te
dar o que você precisa, mas o livro didático não dialoga com a matriz. Livro didático, ele é
feito a âmbito nacional, então, ele é mais baseado nos PCNs e o currículo básico comum é de
Minas, então, as linguagens são diferentes, então, a gente usa o livro como apoio, pra utilizar
texto, uma atividade ou outra, mas a maioria das atividades nós elaboramos.

Percebemos, também, nesse relato, que a professora Rosa utiliza o livro didático
igualmente como a professora Ana, apenas para o desenvolvimento de algumas atividades,
tendo em vista que “o livro didático não dialoga com a matriz” do CBC da SEEMG,
conforme mencionou. No entanto, podemos verificar que, se por um lado, as duas professoras
utilizam pouco o livro didático, por outro, ao necessitarem elaborar outras atividades para
serem desenvolvidas com seus alunos, ambas estão, de certa forma, aprendendo a partir de seu
próprio instrumento de trabalho, ou seja, estão adquirindo novos saberes, o que corrobora com
os estudos de Tardif (2002). Isso pode ser constatado pelas palavras de Rosa, “eu consigo
aprender muito”, em seu primeiro relato.
Também, em outra fala, Rosa mencionou ter aprendido, ainda, a organizar melhor seu
tempo, ter aprendido sobre conteúdos que ela não dominava e que precisou estudar para
ensinar a seus alunos, como também, ter aprendido mais sobre a matriz curricular do CBC,
tendo em vista que apenas havia tido uma noção sobre essa matriz quando esteve trabalhando
por seis meses como supervisora, em outra escola, antes de iniciar a carreira docente.

Eu aprendi a me organizar. No primeiro ano foi mais complicado, peguei a turma no meio do
ano, as avaliações todas já acontecendo, então, até eu me situar naquilo foi difícil, mas depois
que eu aprendi a usar a Matriz Curricular que é o CBC e aprendi a organizar melhor meu
tempo, hoje eu posso dizer que eu melhorei até em relação a conteúdos, conteúdos que eu não
dominava eu tive que estudar e me organizar pra trabalhar com meus alunos. Eu tive um
pequeno contato com ela (a Matriz Curricular) no início de 2013, quando eu fui supervisora
[...], porque lá eu tinha que estudar, porque as professoras usavam a matriz lá. Aí eu cheguei
na escola com uma certa noção, mas eu não tinha estudado a fundo.

Apesar do “choque com o real”, vivenciado pela professora Rosa, principalmente nos
primeiros meses de docência, tendo em vista que ela foi nomeada na metade do ano de 2013,
o que provocou um início profissional mais conturbado, podemos verificar que a mesma,
nesses primeiros anos, como professora, vai se adaptando ao cotidiano e à vida escolar,
buscando melhorar seu desempenho profissional, a partir das dificuldades encontradas no
exercício da profissão. Como vimos na revisão de literatura, a insegurança, as dúvidas e
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tensões, podem acometer os professores no período de inserção na docência, porém, esse
período também é de adaptação, aprendizagens e socialização profissional.
Verificamos então que, por meio da utilização dos instrumentos de trabalho e da
adaptação às tarefas a serem cumpridas no exercício da profissão, as professoras Ana e Rosa,
vão adquirindo novos saberes, os quais vão sendo incorporados na prática docente e,
consequentemente, vão influenciando a inserção de ambas na docência.

3.2.5 Saberes provenientes da experiência na profissão
Nesta categoria, buscamos compreender a influência dos saberes adquiridos na
experiência da profissão docente, pelas professoras Ana e Rosa, na inserção das mesmas na
docência. Em Tardif (2002), vimos que os saberes provenientes da experiência na profissão,
os saberes práticos, ou seja, adquiridos por meio da prática do ofício na sala de aula e na
escola, pela experiência dos pares, entre outros, também integram o conjunto de saberes
mobilizados pelos professores em sua prática docente. A integração desses saberes no trabalho
docente se dá pela prática do trabalho do professor e pela socialização profissional.
Nesse sentido, realizamos a análise da inserção na docência das duas professoras sob
os seguintes aspectos: recepção das professoras pela equipe de profissionais da escola;
distribuição de turmas na escola para os professores, principalmente para os iniciantes; apoio
dos pares e troca de experiências; e prática das professoras em sala de aula.
Com relação à recepção das professoras pelos profissionais da escola, no início da
carreira docente, a professora Ana relatou:

Eu fui bem recebida, e foi nessa mesma escola que eu estou hoje.
Não foi só eu que era o primeiro ano que estava trabalhando lá, assim... que estava
começando a trabalhar. Então, a gente [...] teve muita ajuda.
A supervisora, ela era muito boa, estava sempre disposta a ajudar, sempre que tinha dúvida
podia ir lá perguntar, ela ajudou muito a gente.
A escola também acolheu muito bem.

Observamos, pela fala de Ana, que ela foi bem recebida pela escola, de maneira geral,
juntamente com outras professoras que, também, estavam iniciando na carreira. Ela ressalta o
apoio da supervisora, a qual “estava sempre disposta a ajudar”. Percebemos que esse apoio
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da supervisora foi muito importante no início da carreira profissional de Ana, quando ela
enfatiza “ela ajudou muito a gente”.
Para a professora Rosa, a recepção pela equipe de profissionais da escola foi diferente,
conforme podemos constatar no seguinte relato:

Teve certa resistência exatamente porque ela [a professora designada que estava dando aula
para a turma] era uma professora que eles gostavam muito [...], na verdade a vaga era
minha, mas na cabeça deles [dos profissionais da escola] eu estava tirando ela. Ela estava há
alguns anos na escola. Quando eu fui nomeada ela saiu, mas, ela conseguiu vaga em outra
escola também, porque ela também foi nomeada.
Certa resistência de..., quando você é nomeada, se tem cinco vagas você tem direito de
escolher qual turma você quer, eu não tive esse direito.

Ao contrário da professora Ana, Rosa não foi bem recebida pelos profissionais da
escola, pois, no momento de assumir o cargo de professora após sua nomeação, tendo em
vista a aprovação em concurso público da rede estadual de ensino de Minas Gerais, ocupou a
vaga de uma professora que estava trabalhando há alguns anos como contratada, o que
ocasionou certa insatisfação pelos profissionais daquela escola. O direito legal de Rosa, por
aprovação em concurso público, de ocupar a vaga como professora foi interpretado como um
gesto desleal, de retirada da professora que lecionava na escola.
Outro ponto negativo que a professora Rosa atribui à sua recepção na escola se refere
ao fato de não ter tido oportunidade para escolher a turma de alunos, mesmo tendo vagas
disponíveis para escolha. De acordo com Rosa, a escola é resistente quanto a isso.

Tinha vaga no primeiro, tinha vaga no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto. Eu queria
trabalhar no segundo ano, não sei porque, mas eu sempre me identifiquei com a turma de
segundo ano e [...] não, você vai pegar o terceiro ou o quarto [no primeiro ano de docência].
Porque os critérios da escola é o tempo de serviço na escola, depois a ordem de classificação
no concurso, mas [...] eles nos disseram assim ,vocês podem escolher a turma, mas a direção
pode mudar de acordo com as necessidades da escola e o que é melhor para a escola.
Então eu nem quis [escolher no segundo ano de docência]. [...] pra eu não ficar frustrada
depois, eu vou continuar no terceiro. As professoras que escolheram por afinidade por
trabalhar com parceiras ou por outros motivos, a direção da escola voltou para os anos que
elas estavam antes. Então, não tem escolha.
Fiquei [...] com medo de ficar frustrada depois. Eu ia trocar de turma, mas eles me voltariam
para o terceiro. Tenho certeza.

Inicialmente, percebemos que a inserção de Rosa na carreira docente foi marcada, no
primeiro momento, por uma imagem negativa da escola e dos profissionais que ali exercem
seu trabalho, o que fez com que seu processo de socialização profissional, já tivesse um início
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um tanto conturbado. Como vimos em Garcia (1999) e Tardif (2002), a socialização
profissional do professor acontece ao longo de sua carreira, no entanto, é mais significativa no
período de inserção na docência, pois o professor precisa se adaptar ao seu ambiente de
trabalho e à sua profissão, o que inclui, entre outros, a convivência com os pares e outros
profissionais da escola, como também, o trabalho em equipe. Pela socialização profissional,
ainda de acordo com Tardif (2002), os professores assimilam e incorporam saberes práticos
relacionados ao local de trabalho e à profissão.
Outro fator que agravou esse início conturbado da professora Rosa na docência, se
refere à situação dos alunos da turma escolhida pela direção da escola para a qual ela iria
lecionar.
Me entregaram uma turma muito difícil tanto em aprendizagem quanto em comportamento.
A turma apresentava muita dificuldade, tinha alunos que não conseguiam ler direito, escrita
muito ruim e com comportamento péssimo.

Nessa fala, Rosa se refere apenas ao seu primeiro ano de exercício profissional, pois,
conforme relatou, nos anos seguintes, os alunos foram divididos entre as duas turmas da
mesma série, de forma equilibrada, ou seja, com alunos apresentando dificuldades de
aprendizagem e de comportamento em número proporcional. Percebemos, até aqui, que a
inserção da professora Rosa na docência teve, como fase mais crítica, seu primeiro ano de
ingresso na profissão. Vale lembrar que, o período de inserção na docência, como vimos na
revisão de literatura, compreende, geralmente, os cinco primeiros anos de exercício
profissional.
Quanto à turma difícil que lhe foi “entregue”, observamos que Mariano (2012)
também verificou em seus estudos que, geralmente, os professores iniciantes são “premiados”
com as turmas mais difíceis e situações complexas, havendo uma contradição, pois, as
mesmas são atribuídas aos professores com pouca ou nenhuma experiência.
Vejamos que, no caso da professora Ana, além dela ter sido bem recebida pela escola,
conforme relatou, também não teve problemas com relação à escolha de turma de alunos. A
distribuição das turmas na escola em que trabalha é diferente da forma que acontece na escola
da professora Rosa.
É sorteio. É assim, você podia escolher a série que você queria ficar, aí era tipo por ordem de
chegada, quem chegou na escola primeiro podia escolher a série, e depois a turma era
sorteada.
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Na época eu escolhi o segundo ano, no primeiro ano, no segundo, estava no projeto Tempo
Integral, aí no projeto, não tem o que escolher porque é uma turma só [...]. Esse ano eu estou
com o primeiro ano.
Lá eles mesclam os alunos, no final do ano juntam as duas professoras da série e monta outra
turma com aqueles alunos.
Era bem dividido, não coloca assim, uma turma ruim e uma turma boa, ela é uma turma
homogênea assim, mais fácil de trabalhar, [...] tipo assim, se você tem um aluno com
problema, eu também tenho um, se você tem um aluno que fala muito, eu também tenho um, aí
vai assim pra não ficar pesado pra nenhum dos lados.

Observamos, também, em seu relato que, desde seu primeiro ano como professora, a
escola já adotava o procedimento de dividir os alunos em duas turmas da mesma série de
forma proporcional com relação às suas dificuldades de aprendizagem e comportamento, o
que não ocorria na escola em que a professora Rosa trabalha, quando a mesma ingressou na
docência. Esse fator também é relevante na inserção da professora Ana na docência.
Quanto ao apoio dos pares e troca de experiências, observamos que a professora Ana
sempre teve muito apoio, principalmente, da supervisora, fato que ela fez questão de
enfatizar:
A supervisora apoiava em tudo, qualquer dúvida que tinha ela ia lá e ajudava.
Se a gente precisava de alguma atividade ela [a supervisora] ajudava a procurar, se tinha
algum problema com aluno, ela tentava ajudar a resolver.
Ela era uma supervisora muito boa.

Outro apoio muito importante foi recebido da professora que lecionava para a outra
turma da mesma série, a qual trabalhava há mais tempo na escola e, portanto, tinha mais
experiência, conforme mencionou:

Tinha uma colega que a gente trabalhava em dupla, porque eram duas turmas do mesmo ano,
então, planejava junto [...] então ela me ajudava muito, porque ela já tinha experiência, aí ela
vinha e falava como que era, trazia as coisas e me ajudava bem.

Percebemos pelos relatos da professora Ana que o apoio, tanto da supervisora quanto
da professora, colega de trabalho, foi importante no início de seu exercício profissional,
transmitindo-lhe certa segurança na prática docente. O sentimento de solidão e o isolamento
no início da docência, apontados por, Mariano (2012) e Corsi (2002), em seus estudos, não
são percebidos no caso da professora Ana, isto porque os mesmos, entre outras características
do “choque da realidade”, não atingem todos os professores iniciantes da mesma forma,
conforme nos afirma Garcia (1999).
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A professora Rosa também demonstra, por meio de seu relato, ter bastante apoio da
supervisora, além da troca de experiências em reuniões semanais da diretora da escola com
todos os professores, como também, na relação profissional com a professora que leciona para
a outra turma da terceira série.
O Estado exige que, além da carga horária em sala de aula, a gente tenha reuniões toda
semana. Então, é uma reunião com o diretor e todo o grupo e, durante o horário de Educação
Física, a gente faz o que a gente chama de TC que é o Tempo Coletivo. Aí os alunos dos dois
terceiros anos vão pra Educação Física e eu e a outra professora nos sentamos com a
supervisora pra organizar o planejamento, pra montar avaliação, pra tirar alguma dúvida
com ela, pedir sugestões. [...] são duas turmas do terceiro... são duas turmas de cada ano.
Sobre tudo [em relação às dúvidas]. Sobre o conteúdo, porque nem sempre a gente sabe a
forma certa de ensinar o conteúdo né, a gente tem que adequar à idade da criança, então, a
supervisora dá orientação em relação a isso, a metodologia certa pra usar, [...] também, com
problemas disciplinares ela orienta quanto as medidas que a gente tem que tomar.

No entanto, Rosa menciona que no primeiro ano de docência, não tinha o apoio de
outras professoras da escola, nem da supervisora, além daquele vindo da professora da outra
turma de terceira série e que, além da falta de apoio, as outras professoras ainda faziam
comentários negativos sobre sua atuação profissional.
[...] trocamos experiências, ela respeita as minhas sugestões, ela me ajuda também [a
professora da outra turma da terceira série]
Eu tinha apoio da professora que trabalhava comigo, do terceiro [ano]. Das outras não,
ainda tinha muita reclamação de outras professoras [...] assim, elas apontando que a minha
turma estava bagunceira demais, jogando indireta [em 2013]. Em 2014 melhorou bastante.

Dessa forma, percebemos que a convivência com os pares no primeiro ano de
docência foi difícil para a professora Rosa, fazendo-a se sentir um pouco isolada,
diferentemente dos anos seguintes. Rosa ainda mencionou que a falta de apoio dos pares, no
início de seu exercício profissional, também tem relação com a saída da professora que
lecionava para a turma até sua nomeação para ocupar o cargo. No entanto, a partir do ano
seguinte, a relação com os pares ficou melhor e ela passou a obter, também, o apoio deles.
Observamos, assim, que o apoio dos pares e de outros profissionais da escola como,
por exemplo, da supervisora e diretora, bem como, a socialização profissional, têm
importância significativa na prática das professoras Ana e Rosa. Pelos seus relatos,
verificamos que as professoras vão adquirindo saberes referentes a contéudo, metodologia,
resolução de conflitos, entre outros, o que vem ao encontro dos estudos de Tardif (2002)
sobre os saberes docentes. Portanto, o apoio dos pares e a socialização profissional
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influenciam a inserção na docência dessas professoras, como vimos, também, nos estudos de
Papi (2011) e Silveira (2002).
Tardif (2002) considera, também, a prática do ofício em sala de aula e na escola, como
uma das fontes de aquisição de saberes da experiência dos professores, no exercício da
profissão. Nesse sentido, analisamos, ainda nesta categoria, a influência desses saberes na
inserção das professoras Ana e Rosa na docência. Consideramos suas impressões e
sentimentos no início da docência, bem como, o maior desafio das professoras no início da
carreira e a preparação para lidar com esse desafio, tendo em vista que esses fatores têm
influência na prática docente.
Vejamos, então, o relato da professora Ana sobre essa questão:

No começo eu achei um pouco difícil né, porque eu não tinha experiência nenhuma e tinha
que ensinar um monte de conteúdo e não sabia como ensinar aqueles conteúdos todos, mas aí
depois com o tempo eu fui aprendendo como que era, vendo a rotina da escola, vendo a rotina
das outras professoras né, que já estavam mais acostumadas. Medo, eu não fiquei não. Aí no
começo do ano, te dá uma ansiedadezinha assim, porque você não sabe como que é a turma
que você vai pegar, qual o nível que os alunos vão estar, mas pra mim foi bem tranquilo. Não
tive muito problema não.

Como podemos observar na fala de Ana, quanto às suas impressões e sentimentos, em
relação ao início da carreira docente, ela definiu o início como “um pouco difícil”, mas não
teve medo, apenas uma “ansiedadezinha”, o que entendemos ser normal no início de qualquer
carreira profissional. Ela relaciona sua dificuldade à falta de experiência na profissão, mais
especificamente, ao não saber ensinar aquele “monte” de conteúdos. Essa situação nos remete
ao “choque com o real” (VEENMAN, 1984) vivenciado pela professora Ana, não se sentindo
preparada para o exercício da profissão. No entanto, ela não sentiu medo ou desespero,
sentimentos que podem acometer os professores iniciantes como nos apresentou Garcia
(1999) e Mariano (2012).
Observamos, ainda, que apesar da dificuldade com os conteúdos, logo no início do
exercício profissional, Ana foi, “com o tempo”, como ela mesma menciona, aprendendo por
meio da observação das ações de outras professoras mais experientes da escola. A experiência
dos pares é uma fonte de aquisição de saberes (TARDIF, 2002), sendo assim, essa
aprendizagem constitui-se em saberes que a professora Ana vai adquirindo no exercício da
profissão, os quais ao serem adaptados à sua prática vão se configurando em novos saberes da
experiência.
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Com relação ao maior desafio, nesse período de inserção na docência, Ana se refere a
um aluno “especial”, em seu primeiro ano como professora, para o qual faltava o diagnóstico
da sua deficiência. Dessa forma, Ana teve dificuldades para desenvolver atividades com esse
aluno, conforme observamos em seu relato:

O maior desafio que eu tive foi [...] no primeiro ano eu tive um aluno que era especial, mas
ninguém sabia o que ele tinha, a família não aceitava que ele tinha alguma coisa e ele não
aprendia, ele não fazia nenhuma atividade e eu não sabia como trabalhar com ele, porque ele
não tinha um diagnóstico, se ele tivesse aí era mais fácil a gente correr atrás pra ver como
trabalhar com aquele aluno, ele não tinha, assim, muitas vezes ele não respondia ao que a
gente passava, aí esse foi um desafio grande.

Mas apesar de não se sentir preparada para lidar com esse tipo de situação, Ana
conseguiu, por meio de sua prática, alguns avanços com relação a esse aluno, pois no ano
anterior, conforme mencionou:

[...] me relataram que no ano anterior ele [o aluno especial] não ficava dentro de sala, ele
não ficava quieto e aí depois ele já aprendeu, ele não aprendia os conteúdos mas ele ficava
quietinho dentro da sala, se dava uma atividade diferenciada de artes, assim, ele conseguia
fazer, na escrita e na leitura é que ele não desenvolvia nada.

Assim, percebemos que a professora Ana foi adquirindo saberes provenientes de sua
própria experiência na profissão ao aprender, na prática, a improvisar com um aluno com
deficiência, ainda com o agravante de não ter diagnóstico dessa deficiência. Para fazer com
que o aluno permanecesse “quietinho” dentro da sala de aula, a professora aplicava atividades
de artes, ou seja, improvisava alguma atividade para entreter o aluno, assim, ele não interferia
nas aulas. No entanto, observamos, em sua fala, que o aluno não tinha nenhum
desenvolvimento com relação à leitura e à escrita e, mesmo com essa constatação, a
professora não faz nenhuma alusão à responsabilidade do poder público com relação à
inclusão e desenvolvimento de alunos com deficiência nas escolas.
Com relação à professora Rosa, no primeiro ano de docência, a mesma teve vontade
de desistir da profissão, conforme relatou:

Quando eu cheguei na escola a primeira coisa que eu tive vontade de fazer foi de deixar a
profissão porque, justamente por não terem me dado o direito de escolher turma, me
entregaram uma turma muito difícil tanto em aprendizagem quanto em comportamento.[...]
Além deles terem comportamento péssimo, eles queriam me testar porque eu entrei no lugar
da professora deles né, e eu também não tinha muito pulso firme, porque pra mim eu queria
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resolver tudo no diálogo e na conversa só que, infelizmente, na sala de aula nem sempre pode
funcionar assim, senão a turma abusa da liberdade que a gente dá.

Percebemos que a forma de distribuição de turmas pela escola levou Rosa a ter
vontade de desistir da profissão, pois, lhe foi atribuída uma turma “difícil” em aprendizagem e
comportamento e ela não se sentia preparada para lidar, principalmente, com a situação de
indisciplina dos alunos, o que também ocorreu no segundo ano de docência. Rosa mencionou,
ainda, ter um aluno “hiperativo” que lhe causou adoecimento, ficando uma semana em licença
médica, devido o comportamento agressivo dele na escola. Esse aluno, ao contrário do aluno
com deficiência da professora Ana, tinha o diagnóstico de seu problema, porém sua mãe não
lhe dava os medicamentos necessários.
[...] o médico diagnosticou ele como hiperativo, receitou medicamento, mas a mãe não aceita
porque acha que o medicamento deixa ele abobado e ela mandava ele pra escola sem
medicamento. Ele batia nos colegas, [...] o que mais me preocupava era bater nos colegas,
não parava quieto um minuto, cantava no meio da aula [...] no dia que eu dei uma atividade
pra eles, era um dominó, que eu coloquei eles sentados em grupo no chão, eu virei pra
atender outras crianças, quando eu vi [...] quando eu vi ele estava em cima do outro menino
magrinho, ele enorme, ele socando o outro menino. Nesse dia me deu enxaqueca que eu fiquei
uma semana sem dar aula. O menino, felizmente, não machucou não porque eu socorri a
tempo, mas eu fiquei chocada com aquilo.

Observamos que a professora Rosa sentiu desespero ao se deparar com o aluno
agredindo o colega e apesar de ter conseguido socorrer a tempo, ela ficou “chocada” com a
situação, como ela mesma menciona, até adoeceu. As dificuldades relatadas por Rosa nos
remete à fase de “sobrevivência” apresentada por Huberman (1989), a qual se traduz no
confronto inicial do professor com a complexa realidade da sala de aula, podendo até se
questionar “Estou me a aguentar?”. Quanto à vontade de Rosa de desistir da profissão,
lembramos que Corsi (2002) também constatou que as professoras iniciantes, por ela
investigadas, também apresentaram desespero, vontade de desistir, choro, exaustão, entre
outros, diante do comportamento agressivo e desinteresse dos alunos. Esse desencanto pela
profissão pode ocorrer quando o professor iniciante, de acordo com Huberman (1989) e
Tardif (2002), percebe uma distância entre a sua idealização e a realidade escolar.
Outro sentimento da professora Rosa, nesse período de inserção na docência, foi o de
frustração, ao perceber no final do ano letivo que não havia conseguido alcançar seus
objetivos com relação à aprendizagem dos alunos, conforme observamos em seu relato:
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E ao fim do ano [...] porque quando você faz seu planejamento, vai pra escola, tenta alcançar
os alunos de todas as formas e quando, no fim das avaliações, no fim do ano, no meio do ano,
ao longo das avaliações, você vê que você não conseguiu fazer os alunos avançarem, o
sentimento que dá é de frustração né. A gente fica frustrada, mas eu não consegui dar conta
do serviço?

No entanto, ela relata, também, o seguinte:

[...] mas, aí depois, a gente vai descobrindo que o comportamento dos alunos ajuda, eles não
têm apoio em casa, então que, não é só um problema nosso só em sala de aula né. Tem vários
fatores, a gente peca em algumas coisas, mas a gente não peca em tudo, alguma coisa tinha
que dar certo.

Podemos observar que a professora Rosa, inicialmente, se sentiu frustrada com relação
à avaliação da aprendizagem de seus alunos – dificuldade também apontada por Mariano
(2012) – no entanto, depois ela foi percebendo, talvez por meio de uma reflexão sobre sua
prática, que vários fatores influenciam no processo de ensino e aprendizagem, como por
exemplo, o comportamento dos alunos, o apoio da família, entre outros. Essas percepções se
traduzem em saberes que Rosa foi adquirindo no exercício da profissão docente, o que,
também, fez com que ela se sentisse mais segura com relação à docência. Essa segurança
também era reforçada pelas conversas com a supervisora da escola, conforme podemos
verificar neste relato:

[...] eu já estava um pouco mais segura. [...] também, ao final do ano eu conversava, eu
converso muito com a minha supervisora e ela dizia assim “Primeira coisa que você tem que
colocar na sua cabeça.”, e eu aprendi isso, “ eles não são seus filhos. Você é professora,
você é profissional. Se você faz seu planejamento, se você pesquisa quando necessário, traz
material e orienta seus alunos, se eles não avançaram a culpa não é só sua”, né, tem vários
fatores. Então, ela me ensinou isso, “eles não são seus filhos, você faz seu trabalho quanto
profissional”. Então, assim, essas conversas com ela né, aí passada as férias e começando o
ano, aí eu acho que eu fui começando a amadurecer e entender isso, porque tem muitos
problemas que a gente não dá conta de resolver que a gente leva pra casa e sofre com eles.

Rosa, também mencionou que, apesar do aluno “hiperativo” ter “dado problema” ao
longo do ano, ela foi aprendendo a lidar com ele também. Percebemos, então, que os saberes
que a professora Rosa vai adquirindo ao longo do período de inserção na docência fazem com
ela se sinta mais segura, com mais entusiasmo e confiança em seu trabalho, caracterizando,
assim, uma fase de “descoberta” – expressão trazida por Huberman (1989) – na qual ela vai se
encontrando profissionalmente no universo do trabalho.
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Quanto ao seu maior desafio nesse início da carreira docente, Rosa aponta a
dificuldade de manter a disciplina em sala de aula, conforme relatou:

O desafio é a disciplina, é manter a disciplina, até hoje. [...] as crianças são assim né, cada
dia acontece uma novidade, acontecem situações em sala que a gente não sabe como lidar,
dentro da indisciplina, dentro da falta de limites. Por exemplo. Um aluno te desautorizar na
frente de todos e você não poder fazer nada em relação a isso. Estão todos fazendo uma
atividade, “Eu não vou fazer” [ o aluno diz], e aí o que você faz com o aluno? Não pode tirar
da sala de aula, né. Apesar de ser uma turma equilibrada, são situações que acontecem.

E quanto à sua preparação para lidar com esse desafio, afirmou:
É uma luta todo dia. Não me sinto [preparada]. A forma como eu tento resolver é depois
conversando com pessoas experientes, mas depois que o caso já passou né. Às vezes a gente
toma a atitude correta, a gente sente que a gente fez a coisa certa, mas às vezes a gente fica
pensando que poderia ter agido de outra forma. E acontece tudo muito rápido dentro da sala,
você não tem tempo de ficar... Qual é o melhor caminho pra seguir?, O que eu vou fazer?,
Qual o jeito certo? Aí você toma a atitude, às vezes, no impulso e depois se arrepende de ter
tomado.

Percebemos que, para a professora Rosa, é um desafio manter a disciplina em sala de
aula, diariamente, dificuldade também apontada por Mariano (2012), em seu estudo sobre os
professores iniciantes. Mesmo tendo uma turma equilibrada, segundo a professora, com
relação à divisão de alunos com problemas ou dificuldades nas duas turmas de terceira série,
Rosa percebe que é normal acontecer algumas situações, no entanto, ela não se sente
preparada, como mencionou, para lidar com isso. E como “tudo acontece muito rápido dentro
da sala” afirma que, às vezes, fica se questionando se agiu da forma correta, arrependendo-se
por alguma atitude tomada, mas procurando, também, conversar com outros profissionais da
escola mais experientes sobre o ocorrido. Para exemplificar uma situação em que ela se
arrependeu da forma como agiu, por não saber exatamente o que fazer no momento, e Rosa
relatou um fato ocorrido com um aluno que não queria ir para a aula de reforço.

[...] voltou pra sala chorando [...] como eu não dei atenção, ele deitou no chão e começou a
espernear, e acertar quem estava perto com pernada, com braçada e as nossas salas têm
câmera, eu não sabia o que fazia em relação a ele, o que eu fiz? Falei assim: Não tem
problema não, vamos afastar as carteiras porque a câmera filma melhor o que ele está
fazendo. Na mesma hora ele levantou e foi pra mesa dele, mas essa foi uma situação em que
eu agi sem ter certeza se eu estava fazendo certo, porque quando eu falo para afastar pra
câmera filmar melhor, talvez eu esteja expondo ele a uma situação constrangedora né. Não
sei se deveria ter feito isso.
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A professora Rosa ainda relatou sobre a falta de preparação para lidar com o aluno
hiperativo e se referiu a sua formação, no curso de Pedagogia, com relação à inclusão.
Não me ajudou nisso [sua formação em relação a como agir com o aluno hiperativo] Tive a
disciplina de educação inclusiva, mas foi muito teórico. A lei diz isso, lei, lei, lei, mas na
prática mesmo a gente não tinha, não tive preparação.

Mas, apesar do desafio de manter a disciplina, seus sentimentos e impressões no início
da docência, bem como, as demais dificuldades encontradas, percebemos que a professora
Rosa, vai se estabelecendo na profissão.

Esse ano está uma turma bem tranquila e assim, a turma está tranquila, eu aprendi a
organizar melhor meu trabalho, minha postura em sala de aula mudou, hoje eu sou mais firme
com eles né, então, acho que junta tudo, e é uma turma boa.

Percebemos que a professora Rosa apresentou mais dificuldades do que a professora
Ana, com relação à prática do ofício e à socialização profissional nesse início da docência, no
entanto, essas dificuldades não lhes impossibilitaram de seguir em frente, como vimos
também em Corsi (2002) e Silveira (2002). Observamos que as duas professoras, por meio da
própria experiência, vão adquirindo saberes (TARDIF, 2002), os quais vão influenciando na
inserção de ambas na docência.

3.2.6 Respondendo às questões norteadoras

Após a análise das cinco categorias, respondemos as questões norteadoras desta
pesquisa. A primeira, como os egressos do curso de Pedagogia, no caso, as egressas,
professoras Ana e Rosa, formadas à luz das novas DCNs para o Curso de Pedagogia, se
inserem no campo profissional?
As duas professoras, Ana e Rosa, receberam incentivos da família para ingressarem na
carreira docente. A professora Rosa ingressou no curso de Pedagogia da UFSJ, com a certeza
e o desejo de lecionar para alunos do Ensino Fundamental. Já a professora Ana, apesar do
desejo de ser professora e mesmo não tendo uma definição sobre a escolha do curso de
graduação, decidiu, também, ingressar no curso de Pedagogia da UFSJ, com o qual foi se
identificando ao longo da formação.
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Sobre a segunda questão, como as professores se posicionam na docência? As duas
professoras reproduzem algumas práticas de seus antigos professores em sua prática em sala
de aula. A professora Ana reproduz poucas atividades das quais ela se recorda, já a professora
Rosa procura desenvolver atividades com seus alunos das quais ela se recorda e acredita que
motivarão seus alunos a aprenderem, assim como, ela se sentia motivada, quando seus
professores aplicavam atividades novas.
Sobre a formação inicial e seus subsídios para seus primeiros anos de docência, nossa
terceira questão, a professora Ana diz que a formação no curso de Pedagogia não lhe deu base
para a prática, há uma distância da teoria em relação à prática. No entanto, para a professora
Rosa, apesar do curso não lhe ter ajudado muito com relação à prática docente, ela reconhece
que alguns conhecimentos adquiridos são relevantes em seu exercício profissional.
A quarta questão, sobre como foram recebidas e se encontraram o apoio necessário na
escola em que trabalham no início da carreira docente, vimos que a professora Ana foi bem
recebida pelos professores e demais profissionais da escola, como também, sempre teve o
apoio dos pares, da supervisora e diretora da escola. No entanto, a professora Rosa, além de
não ter sido bem recebida pela equipe escolar, também, não teve, no primeiro ano de
docência, o apoio de profissionais da escola, a não ser o apoio da professora que lecionava na
outra turma da mesma série.
Para a professora Rosa, foi lhe destinada uma turma “difícil” em aprendizagem e
disciplina, no primeiro ano de docência, não tendo oportunidade de escolha de turma, nem nos
anos seguintes. No entanto, a professora Ana não teve essa dificuldade, tendo em vista que,
desde o primeiro ano de docência os alunos eram divididos de forma proporcional em duas
turmas, de acordo com suas dificuldades. Essa forma de distribuição de alunos também
passou a ser adotada na escola em que a professora Rosa, a partir do seu segundo ano na
docência.
Sobre a quinta questão, como reagem aos desafios do início de carreira? A professora
Ana apresentou dificuldades com relação aos conteúdos a serem ensinados, as quais foram
sendo sanadas com o apoio dos pares e sua própria busca por conhecimentos, como também,
em relação ao não saber como lidar com um aluno com deficiência. Para a professora Rosa as
dificuldades foram em relação à disciplina dos alunos, à socialização profissional, à utilização
do método de ensino, à aprendizagem dos alunos e, também, ao não saber como lidar um
aluno, diagnosticado como “hiperativo”. Cabe ressaltar que, na revisão de literatura, não
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identificamos relatos ou análises sobre as dificuldades dos professores iniciantes, com relação
a alunos com deficiência, o que foi marcante nos relatos das duas professoras.
A professora Ana, além da dificuldade de lidar com um aluno com deficiência, ela não
vê nenhum outro desafio nesse período de inserção na doença. No entanto, para a professora
Rosa o maior desafio é manter a disciplina em sala de aula, para o qual não se sente
preparada, reagindo, às vezes, por impulso, tomando atitudes das quais depois se arrepende e,
também, sendo mais firme com os alunos.
Percebemos que a inserção na docência das duas professoras, possuem características
diferentes, corroborando com o entendimento de Garcia (1999) de que o “choque da
realidade” não atinge todos os professores com o mesmo grau de intensidade. Neste estudo,
podemos observar que esse “choque da realidade” é mais visível na inserção da professora
Rosa na docência, a qual, diante das dificuldades encontradas, quase desistiu da profissão.
Por fim, vimos que, se por um lado, o curso de Pedagogia, com uma formação mais
ampla, de acordo com as DCNs, é limitado – de acordo com as professoras Ana e Rosa –
principalmente, no que tange à relação entre a teoria e a prática, por outro, vimos que os
saberes dos professores são provenientes de várias fontes, não só da formação inicial, os quais
integram e constituem, de maneira conjunta, a prática docente. Sendo assim, o período de
inserção na docência é influenciado por vários fatores. Logo, os cursos de Pedagogia, bem
como, outras licenciaturas, não podem ser totalmente responsabilizados pela inserção na
docência dos professores iniciantes, no entanto, eles devem possibilitar maior aproximação
entre a universidade e a escola, a fim de proporcionar uma melhor inserção e estabelecimento
desses professores na carreira docente.
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Ao longo desta dissertação, abordamos a formação do professor como um processo
contínuo, sendo o período de inserção na docência, o qual, geralmente, compreende os cinco
primeiros anos de exercício profissional, apenas uma das fases de formação. Entendemos que
esse período vivenciando pelos professores iniciantes é extremamente importante para o
estabelecimento do professor na carreira e que, no entanto, a produção científica sobre este
tema ainda não é tão expressiva, o que aponta para a necessidade de realização de mais
pesquisas.
O presente estudo nos possibilitou compreender a inserção na docência de duas
professoras, egressas do curso de Pedagogia da UFSJ, formadas após a aprovação das
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para o referido curso, homologada pela Resolução
CNE/CP N° 1/2006. Vimos que, pelas DCNs, a formação no curso de Pedagogia deixou de
formar o pedagogo em habilitações específicas, direcionando-o para uma formação mais
abrangente, possibilitando o(a) pedagogo(a) a exercer tanto funções de magistério na
Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, na
modalidade Normal, como também, de Educação Profissional na área de serviços e apoio
escolar e em outras áreas que exijam conhecimentos pedagógicos, como também, atuar como
gestor.
Apesar dessa amplitude na formação do pedagogo, verificamos na revisão de literatura
e também, pelos resultados desta pesquisa que ainda há certo distanciamento entre a teoria e a
prática pedagógica dos docentes na escola, entre a formação e o cotidiano escolar, ou seja,
entre a universidade e a escola, fazendo com que o professor iniciante se sinta despreparado
para o exercício da profissão. No entanto, percebemos que isso também ocorre em outros
cursos de licenciatura. Cabe ressaltar que, apesar desse contexto, existem programas
governamentais que têm como objetivo induzir, por meio de parcerias entre a universidade,
poder público e escolas, os futuros professores da educação básica à iniciação à docência.
Dentre esses programas, destacamos o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência (PIBID), com início em 2007, proposto pelo Ministério da Educação (MEC) e a
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), o qual concede
bolsas a alunos de cursos de licenciatura participantes de projetos de iniciação à docência,
desenvolvidos em escolas públicas sob a orientação de um docente do curso de licenciatura e
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de um professor da escola, o qual também recebe bolsa. O PIBID mostrou novas
possibilidades para a formação de professores no chão da escola, fruto de uma construção
coletiva que envolveu diferentes sujeitos. No entanto, apesar dos excelentes resultados não se
firmou como política de Estado e em 2015 sofreu cortes severos, com risco de ser desativado,
o que na história das políticas públicas brasileiras sempre aconteceu, isto é, a descontinuidade.
Advertimos para o fato da existência de programas ou projetos governamentais que,
aparentemente, têm preocupação com a formação de professores para a Educação Básica e
implantam programas de estágio, mas que na sua concretização mascaram problemas mais
profundos como a falta de contratação de professores, agravando o problema, algo já
identificado na formação inicial. Como os estagiários poderão dar conta de desafios profundos
como a alfabetização?
Sem dúvida que os estagiários poderão ter um rico desenvolvimento, acompanhados
por professores regentes que tenham subsídios para o desenvolvimento de suas aulas,
formação continuada, número de alunos reduzidos em salas de aula. Porém, sabemos que isso
ainda não ocorre na grande maioria dos Estados e Municípios brasileiros, visto as dificuldades
que ainda enfrenta a implementação da Lei N. 11.738, de 16 de julho de 2008, que
regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público
da educação básica.
Vimos, também, por meio desta pesquisa, que a inserção de professores na docência,
seja esta mais fácil ou mais difícil, não é somente determinada pela formação inicial adquirida
pelos professores nos cursos de graduação. Os diversos saberes docentes provenientes de
várias fontes, tanto pré-profissionais como profissionais, integram a prática do professor. Isso
nos leva a refletir na maneira pela qual os futuros professores, assim como, os professores
iniciantes, pensam sua formação no sentido amplo. Qual a visão que eles têm sobre os
diversos saberes mobilizados pelos professores em sua prática profissional?
A socialização profissional dos professores iniciantes também é um fator de grande
importância no período de inserção na docência. O acolhimento dos professores em início de
carreira pela escola e o apoio não só dos pares, mas também de todos os envolvidos no
processo educacional, influenciam no estabelecimento e permanência dos mesmos na
profissão docente. Nesse sentido, torna-se necessária uma reflexão sobre essa questão por
parte dos membros ou órgãos responsáveis.
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No entanto, não podemos deixar de considerar as dificuldades encontradas pelas
instituições de ensino superior na implementação de políticas governamentais no que tange à
formação de professores, tendo em vista que as mudanças, às vezes, acontecem antes mesmo
de sua consolidação, por meio da avaliação de resultados. Observando a legislação,
verificamos que foi homologada, em 1º de julho de 2015, a Resolução CNE/CP Nº 2 que
define novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para a formação inicial em nível
superior e para a formação continuada, sendo que, a formação inicial deve oferecer, além de
cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda
licenciatura. A carga horária mínima para os cursos de licenciatura passou de 2.800 horas para
3.200 horas, com prazo de dois anos para a adaptação dos cursos, a partir da data de
publicação da referida Resolução. Portanto, é mais um desafio para as Instituições de Ensino
Superior.
Diante dessa complexidade, torna-se relevante, ainda, alertar para o tratamento que se
deve dar aos egressos dos cursos de licenciatura, tendo em vista que, o Sistema Nacional de
Avaliação do Ensino Superior (SINAES), instituído pela Lei N° 10.861/2004 prevê, entre
outros, a avaliação externa das Instituições de Educação de Ensino Superior, sendo
Indicadores de avaliação do eixo Políticas Acadêmicas, a Política e ações de
acompanhamento do egresso e a Atuação dos egressos da IES no ambiente socioeconômico.
Vale lembrar que os resultados da avaliação externa dão suporte para o reconhecimento e a
renovação de reconhecimento dos cursos de graduação.
Sendo assim, esperamos que esta pesquisa possa contribuir tanto para as discussões
sobre a formação nos cursos de Pedagogia, como também, de outras licenciaturas. No âmbito
da UFSJ, durante o desenvolvimento desta pesquisa, nos deparamos com a necessidade de
acompanhamento dos egressos, de forma não apenas a cumprir a legislação de avaliação da
Educação Superior, mas também, de oferecer informações à comunidade acadêmica sobre os
rumos de seus ex-alunos, de forma que possamos contribuir com a formação daqueles que
ainda estão e/ou chegarão à universidade.
Ao final desta pesquisa não é possível fazer generalizações sobre a inserção dos
egressos do curso de Pedagogia, seja da UFSJ ou de outras Instituições, no entanto, ela traz
contribuições para a discussão do tema na academia e sociedade, a fim de favorecer a inserção
de professores na docência em escolas de Educação Básica.
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Apêndice A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido –
Questionário
Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário, de uma pesquisa
desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Educação (PPEDU) – Mestrado, da
Universidade Federal de São João del-Rei. Após ser esclarecido(a) sobre as informações a
seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, faça a confirmação ao final deste
documento para prosseguir e participar da pesquisa.
Desde já, fica garantido o sigilo das informações. Em caso de recusa você não será
penalizado(a) de forma alguma.

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:
Programa de Pós-Graduação em Educação
Processos Socioeducativos e Práticas Escolares
Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ
Título da Pesquisa: Egressos do curso de pedagogia da UFSJ: Análise da Inserção
Docente na Educação Básica
Pesquisadora: Claudinéa Margotti

Contato: margotti@ufsj.edu.br

32 99823370

Orientador: Prof. Marcelo Pereira de Andrade

O objetivo da pesquisa é investigar a inserção dos jovens professores egressos do curso de
Pedagogia da UFSJ na carreira docente da educação básica. No entanto, para que eu
possa dar prosseguimento neste estudo, é necessário fazer um levantamento preliminar de
algumas informações. Por isso, elaboramos um questionário simples, composto por apenas
15 (quinze) questões sendo, em sua maioria, de múltipla escolha.
A sua colaboração é muito importante.
Esta pesquisa não traz nenhum risco, prejuízo ou desconforto aos participantes.
O acesso aos resultados da pesquisa está garantido aos participantes, sempre que
solicitado.
 CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO
Eu concordo em participar, como sujeito, da pesquisa intitulada Egressos do curso de
pedagogia da UFSJ: Análise da Inserção Docente na Educação Básica. Fui
devidamente informado(a) e esclarecido(a) pela pesquisadora sobre a pesquisa, os
procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de
minha participação. Foi-me garantido o sigilo das informações e que posso retirar meu
consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade.
Li e firmo o presente termo.
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Apêndice B – Questionário
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Apêndice C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Entrevista
Você está sendo convidado(a) a participar, mais uma vez, como voluntário, de uma
pesquisa desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Educação (PPEDU) – Mestrado,
da Universidade Federal de São João del-Rei. Após ser esclarecido(a) sobre as informações
a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, faça a confirmação ao final deste
documento. Desde já, fica garantido o sigilo das informações. Em caso de recusa você não
será penalizado(a) de forma alguma.
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:
Programa de Pós-Graduação em Educação
Processos Socioeducativos e Práticas Escolares
Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ
Título da Pesquisa: Egressos do curso de pedagogia da UFSJ: Análise da Inserção
Docente na Educação Básica
Pesquisadora: Claudinéa Margotti Contato: margotti@ufsj.edu.br Telefone: (32) 99823370
Orientador: Prof. Marcelo Pereira de Andrade
O objetivo da pesquisa é investigar a inserção dos jovens professores egressos do curso de
Pedagogia da UFSJ na carreira docente da educação básica. Foi aplicado um questionário e
para que eu possa dar prosseguimento neste estudo, torna-se necessário a realização de
entrevistas. Esta pesquisa não traz nenhum risco, prejuízo ou desconforto aos participantes.
A entrevista será gravada e, mesmo que seja filmada, somente serão utilizadas as falas do
sujeito entrevistado, ou seja, somente o áudio da entrevista para a transcrição. Em momento
algum o material gravado terá disponibilização pública. O acesso aos resultados da
pesquisa está garantido aos participantes, sempre que solicitado.
.A sua colaboração é muito importante.
 CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO
Eu,

___________________________________________________________________,

portadora do RG: ________________________________ concordo em participar, como
sujeito entrevistado, da pesquisa intitulada Egressos do curso de pedagogia da UFSJ:
Análise da Inserção Docente na Educação Básica. Fui devidamente informado(a) e
esclarecido(a) pela pesquisadora sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos,
assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me
garantido o sigilo das informações e que posso retirar meu consentimento a qualquer
momento, sem que isto leve a qualquer penalidade.
Li e concordo com o presente termo.
São João del-Rei, ______de ____________________________ de 2015.
___________________________________________________________
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Apêndice D – Roteiro de Entrevista

Categorias de análise
Saberes dos Professores

Roteiro para as entrevistas

 O ambiente familiar onde foi educado
contribuiu para sua formação como
professora? De que maneira?
1. Saberes pessoais dos
professores

 Sua história de vida, seus laços de
amizade, de trabalhos fora da área
escolar
contribuíram
para
sua
formação como professora? De que
maneira?
 Tudo isso te levou ao curso de
Pedagogia
e
sua
atuação
profissional? Caso a resposta seja
afirmativa: Como aconteceu?

2. Saberes provenientes da
formação como aluno da
educação básica

 Você se recorda das práticas de seus
professores ou experiências de
quando era estudante da educação
básica?
 Estas experiências/lembranças te
influenciam hoje como docente?
Caso a resposta seja sim: sim de que
maneira?
 Sua licenciatura em Pedagogia lhe
possibilitou adquirir conhecimentos
necessários
ao
seu
exercício
profissional?

3. Saberes provenientes da
formação para professor da
educação básica

 Sua inserção no campo de atuação
docente teve início ainda no período
da licenciatura?
 Como
foi
Supervisionado?

seu

Estágio

 Você
participou
de
algum
programa/projeto que possibilitasse
sua inserção no campo de atuação
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profissional/escola? Caso a resposta
seja sim: Como foi?
 Onde você busca se capacitar ou
fontes de conhecimento agora que
está no exercício docente?

4. Saberes provenientes da
instrumentação do trabalho
docente

 Fale sobre a utilização dos livros
didáticos, cadernos de exercício,
diário, regras da escola, cumprimento
do plano de ensino. Como isso
repercute na construção da sua
prática pedagógica?
 No
início
de
seu
exercício
profissional, como você foi recebida
pela equipe de profissionais da
escola
(professores,
diretor,
coordenador
pedagógico,
entre
outros)?
 Como eles te apoiaram ou existiu a
troca de experiências?

5. Saberes provenientes da
experiência na profissão

 Como é a distribuição de turmas
entre os professores, em especial
para você como docente em início de
carreira?
 Na escola na qual trabalha, você
participou ou participa de alguma
atividade ou programa de inserção na
carreira docente?
 Fale sobre suas impressões e
sentimentos nesses primeiros anos
de exercício profissional docente?
 Qual é seu maior desafio como
professora em início de carreira?
 Você se sente preparada para lidar
com esse desafio? Caso a resposta
seja sim ou não: Por que?

