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RESUMO

GIMENES, P. B. O professor iniciante no Ensino Médio: um estudo a partir da
profissionalidade docente. 2017. 171 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017.

Este estudo teve como objetivo compreender a inserção e a permanência dos professores
iniciantes, atuantes em áreas do currículo do Ensino Médio, em quatro escolas estaduais
localizadas em Ribeirão Preto, por um período de até três anos. É durante os primeiros anos
de docência que os professores constroem sua profissionalidade, isto é, adquirem um
repertório de conhecimentos, saberes e fazeres voltados para o exercício da docência.
Pesquisas sobre o professor iniciante revelam que são muitos os problemas enfrentados no
início de carreira: dificuldade com a indisciplina de alunos, falta de material didático,
insegurança com a metodologia. No Ensino Médio as condições são mais precárias, pois,
além dessas dificuldades apontadas, exige-se do professor a disponibilidade para atribuição de
aulas em diversas turmas e em diferentes escolas para composição de sua carga horária. O
aparato teórico que sustenta este trabalho engloba os referenciais de investigação sobre
formação de professores como André (2012), Gatti e Barreto (2009), Nóvoa (2009), Vaillant e
Marcelo (2012), entre outros. O estudo foi desenvolvido por meio de uma pesquisa qualitativa
de natureza exploratória e os dados foram analisados a partir da Análise de
Conteúdo. O corpus é constituído por entrevistas semiestruturadas realizadas com oito
docentes iniciantes, concursados e atuantes nas áreas do currículo do Ensino Médio, em
quatro escolas da Rede Estadual de Ensino de Ribeirão Preto/SP. A partir das análises
realizadas, constatou-se: a) que a inserção de alguns professores na carreira foi contemplada
por iniciativas de apoio da direção da escola, ou por meio dos próprios professores que
procuravam esclarecer suas dúvidas com seus pares; b) que os professores iniciantes possuem
muitas dificuldades no início de carreira, sobretudo em relação à administração de tempo
pessoal e profissional e com a organização do ensino, diante das condições de trabalho a que
são submetidos; c) que os fatores de maior incidência apontados para permanência na
profissão são: a relação estabelecida com os alunos e com os colegas de trabalho; o
aprendizado dos educandos e o reconhecimento e a valorização desses profissionais pelos
estudantes. É por meio do conhecimento histórico dos cursos de formação, das teorias
educacionais, do contato com o dia a dia escolar, do relacionamento com colegas de profissão,
alunos, pais, demais funcionários da instituição, que os professores iniciantes tornam-se
conscientes e seguros de sua profissionalidade. Enfatiza-se a necessidade de uma política
pública que ofereça condições adequadas para o desenvolvimento profissional dos professores
iniciantes na carreira, acompanhando-os durante sua inserção na profissão.

Palavras-chave: Ensino médio. Formação de professores. Cursos de licenciatura. Professor
iniciante. Profissionalidade docente.

ABSTRACT

GIMENES, P. B. The beginner high school teacher: a study based on teacher
professionalism. 2017. 171 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017.

The purpose of this study was to understand the insertion and permanence of beginning
teachers in areas of the High School curriculum in four state schools located in Ribeirão
Preto, for a period of up to three years. It is in the first years of teaching that teachers
construct their professionalism, that is, they acquire a repertoire of knowledge, knowledge and
practices aimed at the exercise of teaching. Research on the beginning teacher reveals that
there are many problems faced at the beginning of the career: difficulty with the indiscipline
of students, lack of teaching material, insecurity with methodology. In high school conditions
are more precarious, because in addition to these difficulties pointed out, the teacher is
required to be able to assign classes in different classes and in different schools to compose
their workload. The theoretical framework that supports this work encompasses research
references on teacher education such as André (2012), Gatti and Barreto (2009), Nóvoa
(2009), Vaillant and Marcelo (2012), among others. The study was developed through a
qualitative research of exploratory nature and the data were analyzed from the Content
Analysis. The corpus consists of semi-structured interviews carried out with 8 beginning
teachers, candidates and participants in the areas of the High School curriculum, in four
schools of the Ribeirão Preto State Teaching Network. From the analyzes carried out, it was
verified: a) that the insertion of some professors in the career was contemplated by initiatives
of support of the direction of the school, or through the teachers themselves who tried to
clarify their doubts with their peers; B) that beginning teachers have many difficulties at the
beginning of their careers, especially in relation to the administration of personal and
professional time and the organization of teaching, given the conditions of work that are
submitted; C) that the factors of higher incidence pointed out to remain in the profession are:
the established relationship with the students and with the work colleagues; The students'
learning and the recognition and appreciation of these professionals by the students. It is
through the historical knowledge of training courses, educational theories, contact with the
day-to-day school, the relationship with other colleagues in the profession, students, parents,
other employees of the institution, that beginner teachers become aware and safe Of their
professionalism. Emphasis is placed on the need for a public policy that provides adequate
conditions for the professional development of early career teachers, accompanying them
during their insertion in the profession.
Keywords: High school. Teacher training. Undergraduate courses. Beginner teacher. Teacher
professionalism.
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1 INTRODUÇÃO

Esta dissertação de mestrado “O professor iniciante no Ensino Médio: um estudo a
partir da profissionalidade docente” está presente no contexto do Programa de PósGraduação em Educação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, sob
orientação da Prof.ª Dr.ª Noeli Prestes Padilha Rivas e pertence à linha de pesquisa “Políticas
Públicas e Organização do Trabalho Educacional”.
O interesse em estudar os professores iniciantes do Ensino Médio decorre da
experiência de iniciação científica da discente responsável pela realização deste estudo,
durante a graduação no curso de Pedagogia, quando foi desenvolvido o trabalho de
monografia intitulado “Repensando a Formação de Professores para Educação Básica:
Reorganização Curricular dos Cursos de Licenciatura do Campus da USP de Ribeirão Preto
no âmbito do Programa de Formação de Professores da USP (PFPUSP)” (GIMENES, 2012).
A aproximação com os cursos de Licenciatura e a vivência enquanto professora iniciante,
efetiva de uma escola municipal, instigou esta investigação sobre os professores iniciantes
atuantes no Ensino Médio.
Com o estudo desenvolvido durante a graduação, foi possível depreender que a
formação de professores tem sido objeto de investigação de vários autores como Nóvoa
(2009), Pimenta (2000), Gatti e Barreto (2009), Pereira (2006), dentre outros. A intensificação
de estudos nessa área ocorreu, no Brasil, a partir da década de 1990 (PEREIRA, 2009).
Entretanto, na literatura são poucas as pesquisas que se dedicam à temática do professor
iniciante. Dentre estas destacam-se os trabalhos de André (2012), Corrêa e Portella (2012),
Vaillant e Marcelo (2012), Cunha e Zanchet (2010) e Marcelo Garcia1 (2010).
Corrêa e Portella (2012) realizaram uma revisão de pesquisas sobre os professores
iniciantes no Brasil e chegaram à conclusão de que são pouquíssimos os estudos dedicados à
temática, sendo necessário mais trabalhos sobre o início da docência em diferentes níveis de
ensino nas instituições públicas e privadas. Desse modo, colocam que “é preciso ampliar os
estudos na área, haja vista que, em quatro anos de reuniões do principal encontro de
apresentação de pesquisas no Brasil, a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Educação (ANPED), foram encontrados apenas quatro trabalhos sobre o tema” (CORRÊA;
PORTELLA, 2012, p. 235).
1

As referências Marcelo Garcia e Marcelo referem-se ao mesmo autor. Buscou-se utilizar o estilo de cada obra
consultada.
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Dentre os trabalhos encontrados, dois referem-se ao início da docência no Ensino
Superior. Um deles aborda o desenvolvimento profissional de professoras iniciantes bem
sucedidas e o outro trata do Programa de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), que se
constitui numa experiência de inserção na docência durante a realização da graduação
(CORRÊA; PORTELLA, 2012). Diante desse fato, reconhece-se a importância da realização
deste estudo sobre os professores iniciantes no Ensino Médio.
As autoras citadas ainda destacam algumas iniciativas de suporte aos professores
iniciantes que vêm sendo colocadas no Brasil: Curso de formação de 60 horas oferecido pela
Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo (SEDU/ES) como uma das etapas de
seleção de seus concursos; Capacitação dos professores iniciantes da Secretaria Municipal de
Educação (SEMED) de Jundiaí; Programa de formação para docentes em estágio probatório
da SEMED de Sobral com remuneração de 25% do salário de 40 horas; Programa de inserção
na política de qualidade adotada pela Secretaria de Educação de Campo Grande (GATTI;
BARRETO; ANDRE, 2011); e o Programa de Residência Docente no Colégio Pedro II, que
trata de uma iniciativa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES) em desenvolver um programa que complemente a formação inicial de
professores principiantes, contribuindo com o seu desenvolvimento profissional, destinado
para professores com até 3 anos de conclusão de seus cursos de graduação (CORRÊA;
PORTELLA, 2012).
Apesar dessas iniciativas, é preciso deixar claro que a responsabilidade pela inserção
na docência não é do indivíduo, mas institucional, fomentada pelas políticas públicas. No
intuito de averiguar a existência dessas políticas, André (2012) realizou o estudo “Políticas e
Programas de apoio aos professores iniciantes no Brasil”. Os resultados apontaram que há:

[...] em dois estados e em um município ações formativas voltadas aos
professores iniciantes, no momento do concurso de ingresso. Em dois
municípios podem-se identificar ações de apoio aos professores
principiantes, inseridas em uma política de formação continuada. [...] Três
programas de aproximação entre universidade e escola que podem favorecer
a inserção na docência: o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência, proposto pela CAPES/MEC, em âmbito federal, o Bolsa
Alfabetização, pelo Estado de São Paulo, e o Bolsa estagiário pelo município
de Jundiaí (ANDRÉ, 2012, p. 112).

No levantamento realizado pela discente responsável por esta investigação, nas bases
de dados Scielo, Dedalus e Periódicos da Capes sobre os estudos de professores iniciantes do
Ensino Médio, com os descritores “professor iniciante” e “início de docência”, foram
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encontrados 21 trabalhos com a temática, sendo que apenas seis tratavam sobre alguma área
curricular do Ensino Médio: Educação Física, Física, Geografia, Letras, Inglês e Matemática.
Mariano (2012) realizou uma pesquisa apresentando os principais problemas do início
da docência, a partir de uma revisão dos primeiros trabalhos publicados com a temática. O
pioneiro foi o de Lequerica (1983 apud MARIANO, 2012) que buscou conhecer o universo
dos professores iniciantes em escolas de Ensino Fundamental. De acordo com Mariano (2012,
p. 84) a autora apresentou resultados que se verificam ainda hoje, como “a preparação dos
professores inadequada à realidade escolar, não se relacionando à problemática completa e
complexa do cotidiano das salas de aula”.
Foram analisadas 14 pesquisas até o ano de 2005 e as principais dificuldades
apontadas em vários trabalhos foram: o planejamento; a relação teoria e prática; a solidão e o
isolamento; o medo, a insegurança e a ansiedade (MARIANO, 2012). Além dessas, o período
é marcado por: “dificuldade com o domínio do conteúdo, condições de trabalho,
desconhecimento do ambiente escolar, motivação do aluno, avaliação da aprendizagem do
aluno, indisciplina, entre outros” (MARIANO, 2012, p. 90).
Os anos iniciais de inserção na carreira docente consistem no período em que ocorrem
as mais altas taxas de evasão do magistério, que decaem à medida que aumenta o tempo de
profissão (OCDE, 2006).
Para Gatti e Barreto (2009) não há, no Brasil, a tradição, por parte das instituições de
formação superior, de acompanhar os estudantes por elas formados, os quais, na maioria das
vezes, deparam-se com situações complexas que exigem apoio pedagógico. Tal situação,
segundo as autoras, é desencadeada por fatores como a desvalorização da carreira e a questão
salarial, associados ao desprestígio da profissão docente. “O salário inicial de professores no
geral tem sido baixo quando comparado a outras profissões que exigem formação superior”
(GATTI; BARRETO, 2009, p. 230) e, por isso, a docência não se constitui como objeto de
interesse das novas gerações.
Nesse sentido, André (2012) ressalta que, apesar das iniciativas encontradas de
acompanhamento dos professores iniciantes na carreira durante a realização de seu estudo, há
necessidade de uma:

[...] política nacional de apoio aos professores iniciantes, a qual deve conter
princípios básicos da formação, integrados em um processo de
desenvolvimento profissional, em que estejam definidos os atores
responsáveis e suas atribuições e que seja regulamentada sob a forma de lei
(ANDRÉ, 2012, p. 128).
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Consequentemente, é preciso pensar a formação desses atores que atuaram como os
mediadores da inserção dos professores iniciantes, institucionalizando um espaço para que
possam discutir, refletir e se comprometerem com a tarefa destinada a eles. Cunha e Zanchet
(2010) enfatizam que o investimento no período de inserção na docência consiste em um
compromisso das políticas públicas, ultrapassando o interesse do campo da pedagogia, uma
vez que as satisfações do docente com a profissão e com sua identidade contribuem para uma
educação de qualidade.
Em estudo com professores iniciantes na Universidade, Cunha (2010) destaca que não
há entendimento, por parte da instituição, sobre esse período de transição que o professor
vivencia, pois se considera que o profissional tem pleno conhecimento da cultura escolar e
organizacional, do currículo, das metodologias, da avaliação, dos tempos e espaços
universitários.
Os estudos de Marcelo Garcia (2010) e Vaillant e Marcelo (2012) também convergem
para essa problemática. Os autores advertem que as propostas de acompanhamento durante a
inserção na carreira não se devem constituir em um rito de passagem para os jovens docentes,
nem peso para os professores responsáveis em acompanhar esse processo de inserção. Devese ter o cuidado para que a relação mentor-principiante não se transforme em um processo
burocrático “que não contribui para uma inserção profissional colaborativa e comprometida
com o desenvolvimento da escola” (VAILLANT; MARCELO, 2012, p. 147).
No entanto, esses programas são essenciais para familiarizar os professores com o
contexto escolar, uma vez que, no início de carreira, são muitos os problemas que os docentes
principiantes enfrentam, os quais nem sempre são abordados na formação inicial, por
exemplo: “a gestão da disciplina em sala de aula, a motivação dos estudantes, a organização
do trabalho em sala de aula, a insuficiência de material, os problemas pessoais dos estudantes
e as relações com os pais” (VAILLANT; MARCELO, 2012, p. 123).
Perante esse contexto, indaga-se como ocorreu a inserção dos professores iniciantes,
atuantes no Ensino Médio, em quatro escolas da rede estadual de Ribeirão Preto? Quais foram
os aspectos facilitadores ou as dificuldades encontradas durante este momento? Houve algum
tipo de apoio por parte da Diretoria de Ensino da região, equipe gestora ou professores das
instituições? Que aspectos contribuíram para a permanência destes professores na rede?
Assim, diante dessas questões e da relevância desse tema de pesquisa, uma vez que a
inserção e a permanência dos professores afetam diretamente a qualidade da educação, pois
uma escola com uma rotatividade muito grande de professores, em decorrência da evasão
docente, prejudica, consequentemente, o ensino e a aprendizagem dos alunos pelos quais é
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responsável, tem-se como o objetivo geral desse estudo compreender a inserção e a permanência dos professores iniciantes atuantes em áreas do currículo do Ensino Médio em quatro
escolas estaduais localizadas em Ribeirão Preto/SP.
A escolha do período de docência dos sujeitos professores (três anos) para esta
investigação leva em consideração os estudos de Huberman (1995), pois, de acordo com esse
autor, são nos primeiros anos de docência (dois a três anos) que os professores passam por um
período de sobrevivência e de descoberta, de confronto com a complexidade do ensino. Tratase do momento em que os professores vão construindo as suas identidades enquanto
profissionais.
Outra questão fundante neste trabalho diz respeito à profissionalidade, a qual decorre
dos estudos de Nóvoa (2009), que considera que os conhecimentos, tanto do âmbito pessoal,
quanto profissional, auxiliam na construção identitária dos sujeitos professores. Entende-se,
assim, por profissionalidade um repertório de conhecimentos, saberes e fazeres voltados para
o exercício da docência, que os professores vão adquirindo com os anos de profissão.
Assim, para o autor, a profissionalidade docente também é construída dentro de uma
pessoalidade do professor. No contexto escolar, os aspectos profissionais relacionam-se com
os pessoais; é no diálogo com os companheiros de trabalho, na relação com seus alunos, que
os sujeitos aprendem a profissão. Para o autor, é preciso “estimular, junto dos futuros
professores e nos primeiros anos de exercício profissional, práticas de autoformação e
momentos que permitam a construção de narrativas sobre as suas próprias histórias de vida
pessoal e profissional” (NÓVOA, 2009, p. 39).
Nessa direção, Arroyo (2000) assinala que uma das maiores dificuldades da profissão
professor é o elo que se estabelece entre o ser professor e sua vida pessoal. O professor não
deixa de ser o que é quando deixa o espaço escolar, levando para casa trabalhos para serem
corrigidos, além de planejamentos e preparação para as aulas. O sujeito assume uma nova
identidade enquanto professor. Segundo o autor, “não damos conta de separar esses tempos
porque ser professoras e professores faz parte de nossa vida pessoal. É o outro em nós”
(ARROYO, 2000, p. 27).
O referencial teórico que sustenta este trabalho baseia-se em estudos sobre a formação
de professores como os de André (2012), Gatti e Barreto (2009), Nóvoa (2009), Vaillant e
Marcelo (2012), entre outros. Trata-se de uma pesquisa qualitativa de natureza exploratória
(DESLAURIERS; KÉRISIT, 2008), e os dados foram analisados a partir da perspectiva da
Análise

de

Conteúdo

(BARDIN,

2000). O corpus é

constituído

por

entrevistas

semiestruturadas realizadas com oito docentes das áreas do currículo do Ensino Médio da
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Rede Estadual de Ensino de Ribeirão Preto/SP, concursados e atuantes por um período de até
três anos na rede.
Sendo assim, a partir do explicitado acima, o estudo tem como objetivos específicos:
a) Investigar como os professores iniciantes, com até três anos de atuação em áreas do
currículo do Ensino Médio, em quatro escolas estaduais do Município de Ribeirão Preto/SP,
constroem sua profissionalidade, a partir de suas perspectivas; b) Mapear o perfil desses
docentes no que se refere à sua formação inicial, continuada e inserção na carreira; c)
Identificar quais as dificuldades que esses docentes enfrentam na gestão da sala de aula.
Esta dissertação está organizada da seguinte forma:
A primeira parte contempla três seções: Introdução; O Ensino Médio no Brasil: o
velho e o novo contra a classe trabalhadora; e O Professor iniciante do Ensino Médio:
processos em (de)formação e (des)profissionalização docente. Abrange as reformas
educacionais do Ensino Médio em seus diferentes contextos, os referenciais teóricos sobre
formação de professores, o caráter profissional da docência, a organização dos cursos de
Licenciatura, os saberes docentes e a profissionalidade do professor iniciante do Ensino
Médio.
A segunda parte

contempla duas

seções:

Aspectos

metodológicos;

e A

profissionalidade do professor iniciante na Educação Básica: o que os dados revelam. Na
seção “Aspectos metodológicos”, discutem-se as possibilidades da abordagem qualitativa para
a pesquisa no campo da educação e os procedimentos utilizados para coleta e análise dos
dados. A seção “A profissionalidade do professor iniciante na Educação Básica: o que os
dados revelam” constitui a parte central deste trabalho, isto é, a análise dos dados com base
nos referenciais teóricos estudados. Este estudo concentra-se em uma análise temática, cujo
tema norteador é a “Profissionalidade Docente”. Com base no tema, foram criadas quatro
dimensões para realização da análise: 1) Formação inicial e continuada; 2) Condições de
Trabalho e organização do ensino; 3) Início de carreira; 4) Fatores de evasão e permanência
na profissão.
Por fim, apresentam-se as considerações e reflexões realizadas sobre o estudo.
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2 O ENSINO MÉDIO NO BRASIL: O VELHO E O NOVO CONTRA A CLASSE
TRABALHADORA

Esta seção aborda o Ensino Médio no Brasil, etapa final da Educação Básica,
conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Lei nº 9394/96 (BRASIL, 1996).
Esse nível de ensino organizou-se como movimento pendular, ora aproximando-se do Ensino
Fundamental, com caráter de formação geral, ora caracterizando-se como ensino
profissionalizante, com uma formação para o trabalho. Historicamente se constitui como
campo de ensino, destinado às minorias (para elite), com o pressuposto de formar
“individualidades condutoras” 2, isto é, o curso secundário deveria ser reservado aos filhos das
classes privilegiadas (MENEZES; SANTOS, 2001).
O atual Ensino Médio equivale às instituições denominadas “colégios, liceus, ginásios,
institutos, ateneus e, cujo currículo tem concretizado uma conciliação, [...] entre a tradição
pedagógica anterior do século XIX e as novas condições e necessidades do mundo moderno”
(SILVA, 1969, p. 198). Além disso, tem sido alvo dos debates mais controversos, envolvendo
questões sobre sua identidade, qualidade, matriz curricular, acesso e permanência.
Com o intuito de compreender a constituição identitária (NÓVOA, 1998) do Ensino
Médio, analisa-se, por meio da história da educação no Brasil, as reformas educacionais e
seus diferentes contextos. Para tanto, reporta-se aos estudos de Frigotto (2012), Zotti (2005),
Nunes (2000), Kuenzer (1997), Romanelli (1991), Silva (1969) e Ribeiro (1987).

2.1 Curso Secundário, Colegial e Propedêutico: as várias denominações do Ensino
Médio e a preparação das elites condutoras

O período de colonização por Portugal (1500-1759) caracterizava-se por uma
economia capitalista mercantil, agroexportadora e escravocrata. O interesse dos colonizadores
consistia na exploração das riquezas brasileiras, sobretudo na comercialização da árvore Pau
Brasil para obtenção de lucros. No entanto, o rápido esgotamento da vegetação demonstrou a
necessidade do cultivo da terra e, consequentemente, a escravidão dos nativos. A produção
2

BRASIL. DECRETO-LEI nº 4.244, de 9 de Abril de 1942, em execução durante a Reforma Capanema, em
1942.
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brasileira destinava-se ao mercado exterior e tinha como principal produto de exportação a
cana de açúcar. Responsabilizavam-se os colonizados em atender ao interesse da metrópole
com alta produção agrícola. Com o intuito de consagrar esse objetivo – de alta produção – os
portugueses iniciaram o tráfico negreiro e a exploração dos escravos africanos (RIBEIRO,
1987).
De acordo com Novais (1975, p. 7), a relação política entre Portugal (metrópole) e
Brasil (colônia) apresentava-se como:

[...] um tipo particular de relações políticas, com dois elementos: um centro
de decisão (metrópole) e outro (colônia) subordinado, relações através das
quais se estabelece o quadro institucional para que a vida econômica da
metrópole seja dinamizada pelas atividades coloniais.

Nesse contexto foram criados pelos Jesuítas, no Brasil, os colégios onde eram
oferecidos “o ensino de primeiras letras e o ensino secundário” (CUNHA, L., 2007, p. 152),
destinados à elite, a formação de homens dirigentes da atividade produtiva. Aos demais,
competia aos jesuítas doutriná-los, ensinando a fé católica, ler e escrever (a Língua
Portuguesa). O modelo de ensino proposto pelos jesuítas visava à propagação da doutrina
cristã aos nativos e caracterizava-se pela transmissão de saberes pelos professores e pelo papel
passivo dos alunos. A criação dos colégios significou a introdução de uma “cultura letrada”
(NUNES, 2000) num contexto em que predominava a oralidade. Assim “seus professores,
jesuítas, foram reconhecidos como os primeiros mestres, intelectuais, pesquisadores da nossa
terra e da nossa gente” (NUNES, 2000, p. 39).
No Plano de Estudo elaborado pelo padre Manoel da Nóbrega, o ensino proposto aos
nativos consistia no aprendizado profissional e agrícola, da Língua Portuguesa, da doutrina
cristã, da leitura e da escrita, e da gramática latina, enquanto que aos filhos dos colonizadores
o foco era o curso de Humanidades, de Filosofia, Teologia (RIBEIRO, 1987).
O Método Pedagógico dos Jesuítas, isto é, o conjunto de normas que regulamentava e
organizava seu ensino, ficou conhecido como “Ratio Studiorum” (Plano e Organização de
Estudos da Companhia de Jesus). De acordo com Franca (1986, p. 15 apud ZOTTI, 2005, p.
31):

[...] a matriz curricular humanista, corresponde ao curso secundário, na Ratio
Studiorum, abrange 5 classes: retórica, humanidades e gramática superior,
média e inferior, sendo realizado todo em latim. As classes de gramática
asseguram-lhe uma expressão clara e exata; a de humanidades, uma
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expressão rica e elegante; a de retórica, mestria perfeita na expressão e
convincente.

Esse ensino humanista destinado a uma minoria, a elite aristocrata, teve como escopo
formar sujeitos convincentes (intelectuais), com expressão clara e sedutora, capazes de induzir
concepções e ideologias ao povo. O objetivo principal era a garantia dos lucros. Para isso era
preciso que uma camada dirigente convencesse a população colonial a “propiciar tais lucros
às camadas dominantes metropolitanas” (RIBEIRO, 1987, p. 21). Entende-se que essa
organização de ensino estava diretamente relacionada ao modo de produção e
desenvolvimento social do contexto colonial.
A perspectiva da metrópole de impulsionar a passagem do capitalismo mercantil ao
capitalismo industrial foi frustrada. Nesse cenário, a Inglaterra constituiu a nação que liderou
esse processo (de passagem da etapa mercantil para a industrial) no transcorrer dos séculos
XVI ao XIX. Este país exerceu forte influência para que Portugal comprasse seus produtos,
por meio de acordos estabelecidos entre os dois países, como o Tratado de Methuen 3 (1703)
(RIBEIRO, 1987). A aliança entre estes países data desde 1386, quando foi assinado o
Tratado de Windsor, que serviu de alicerce às relações bilaterais entre ambos. Além disso,
deu-se início, na Inglaterra, à primeira Revolução Industrial, caracterizada pela substituição
de produção artesanal por máquinas. Deste modo, esta nação passou:

[...] a ser beneficiada pelos próprios lucros coloniais portugueses,
especificamente a partir do início do século XVII. Com o Tratado de
Methuen (1703), o processo de industrialização em Portugal é sufocado. Seu
mercado interno foi inundado pelas manufaturas inglesas, enquanto a
Inglaterra se comprometia a comprar os vinhos fabricados em Portugal.
Canaliza-se, assim, para a Inglaterra, o capital português, diante da
desvantagem dos preços dos produtos agrícolas em relação aos
manufaturados. Desta maneira, enquanto uma metrópole entrava em
decadência (Portugal) outra entrava em ascensão (Inglaterra) (RIBEIRO,
1987, p. 30).

Diante deste contexto (de ascensão da Inglaterra), Sebastião José de Carvalho e Melo
foi nomeado, em 1755, pelo rei de Portugal, D. José I, como primeiro-ministro, Marquês de
Pombal, com a responsabilidade de propor medidas que recuperassem a economia e
modernizassem a cultura portuguesa (RIBEIRO, 1987). Assumiu não apenas a administração
do Estado português, mas também de suas colônias. Tinha o intuito de racionalizar o processo
de produção e enviar as riquezas do Brasil para Portugal.
3

Tratado de Methuen, ou tratado de Panos e Vinhos, foi um acordo entre Portugal e Inglaterra entre 1703 e 1836
e que envolvia a troca entre os produtos têxteis ingleses e o vinho português.
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Durante o período pombalino (1759-1822), as reformas eram eivadas do ideário
iluminista (SAVIANI, 2011a). A educacional, por exemplo, teve como influência dois
importantes intelectuais: Luís Antônio Verney e Ribeiro Sanches. Com essa reforma os
jesuítas foram expulsos do Brasil e seus colégios foram fechados. A justificativa considerava
que a unidade cristã (Companhia de Jesus) “era detentora de um poder econômico que devia
ser devolvido ao Estado [e] educava o cristão a serviço da ordem religiosa e não dos
interesses do país” (RIBEIRO, 1987, p. 33). Com isso, o Ensino Secundário passou a ser
financiado pelo Estado para atender a suas demandas e recebeu uma nova organização,
oferecida por meio de aulas isoladas, independentes entre si, de Latim, Grego, Filosofia e
Retórica (aulas régias) nas colônias portuguesas. Entretanto, a dificuldade de pessoas
preparadas teve como “consequência a continuidade do exercício profissional de boa parte de
professores com formação jesuítica” (RIBEIRO, 1987, p. 35), que influenciaram a nova forma
de organização. Esses tinham por missão formar as classes dominantes, responsáveis pelas
atividades mercantilistas.
Com a invasão napoleônica em 1808, D. João VI fugiu com a Família Real e a corte
Portuguesa para o Brasil, instalando o governo português no Rio de Janeiro. A cidade e o país
sofreram grandes modificações, na esfera cultural e educacional, dentre elas: o surgimento do
Estado Nacional e a necessidade de modificar o ensino superior. Ademais, retomou-se o
desenvolvimento industrial interrompido no período de 1706 a 1766, quando vários
estabelecimentos foram fechados. A solução encontrada para a adequação da mão de obra
para os novos estabelecimentos industriais foi a “aprendizagem compulsória, que consistia em
ensinar ofícios às crianças e aos jovens, que na sociedade não tivessem outra opção”
(SANTOS, 2011, p. 207). De acordo com Santos (2011) o Colégio das Fábricas foi à primeira
iniciativa de D. João VI para solucionar o problema da demanda de mão de obra, e tornou-se
referência para as instituições de ensino profissional, posteriormente instaladas no Brasil, as
quais ofereciam o ensino de ofícios. De acordo com Zotti (2005, p. 34), “a ruptura do pacto
colonial, a expansão do capitalismo industrial e os interesses econômicos pautados na lógica
econômica liberal constituem a chave da independência política do Brasil em 1822”.
Com a proclamação da independência do Brasil a estrutura econômica do país,
agroexportadora, baseada na exploração de mão de obra escrava, manteve-se, porém, o açúcar
deixou de ser o principal produto de exportação, sendo substituído pelo café.
Os ideais iluministas (Liberdade, Fraternidade e Igualdade), promulgados na
Revolução Francesa (1789-1799), influenciaram a definição de políticas educacionais na
Constituição de 1824. Tem-se pela primeira vez, num documento legal, a defesa de que “a
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instrução primária é gratuita a todos os cidadãos” (art. 179, inciso XXXII) e a definição de
colégios e universidades como instituições de ensino de Ciências, Belas Artes e Artes
(BRASIL, 1824).
Com ato institucional desse mesmo ano (1824), ficaram sob a responsabilidade das
províncias o ensino primário e secundário. Naquele contexto, a Educação de Jovens e Adultos
era um bem necessário, vista como ato de solidariedade, de iluminação da mente dos mais
ignorantes por aqueles que detinham mais conhecimento (STRELHOW, 2010), ou seja, que
possuíam notório saber.
O primeiro projeto de organização do ensino público no país foi aprovado em 1827,
estruturando-o em quatro graus: “Pedagogias, destinados ao primeiro grau; Liceus, utilizados
para o segundo grau; Ginásios, encarregados de transmitir conhecimentos relativos ao terceiro
grau; e, por fim, as Academias, responsabilizadas pelo ensino superior” (SANTOS, 2011, p.
209).
No ano de 1837, o seminário “São Joaquim”, no Rio de Janeiro, foi convertido no
Colégio D. Pedro II, inspirado no modelo do grande colégio Francês. Foi o primeiro a adotar
o termo “Ensino Secundário” e serviu de referência para as províncias do Império. A criação
do colégio marca o início da organização sistemática pelo governo em substituição às aulas
isoladas. O ensino foi organizado a partir de dois modelos: a) sistema regular seriado; b)
sistema irregular. O primeiro era oferecido nos Liceus e tinha como padrão curricular o
Colégio Pedro II. O segundo consistia na aprovação nos exames parcelados. A conclusão do
ensino secundário não consistia numa etapa obrigatória de ingresso ao nível superior, por isso,
muitos abandonavam o curso (ZOTTI, 2005). Muitas famílias preocupavam-se com seus
filhos no que diz respeito à realização dos exames preparatórios e parcelados, que ofereciam
acesso direto aos cursos superiores. De acordo com Nunes (2000), a aprovação nesses exames
era tão importante que equivalia aos exames vestibulares do contexto atual. Os cursos
preparatórios reduziam-se à preparação dos alunos em determinadas disciplinas, por meio de
aulas isoladas, para prestar os exames parcelados, pois havia o interesse de inseri-los
rapidamente num curso superior. Essas aulas caracterizavam-se por um padrão enciclopédico,
conteudista, de transmissão de saberes acumulados de uma geração para a outra. Os
professores eram os sujeitos letrados, intelectuais conhecidos na corte.
Em 1854, a Reforma do Ensino Primário e Secundário Couto Ferraz instituiu a
obrigatoriedade do ensino de primeiras letras para crianças com mais de sete anos e dividiu os
estudos do Colégio Pedro II em duas classes. Após cursar os “estudos de primeira classe” (por
um período de quatro anos) os sujeitos estavam habilitados a dar continuidade a seus estudos
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nas escolas profissionalizantes (formação para atuação no trabalho) ou seguir com os “estudos
da segunda classe”, que proporcionavam o acesso ao nível superior (por um período de três
anos). Os estudos científicos foram distribuídos ao longo de todo o curso (ZOTTI, 2005).

Essa divisão em cursos distintos, com funções igualmente distintas,
caracteriza a formação diferenciada das classes sociais: a formação do
trabalhador, como reflexo das novas necessidades do país diante da
tendência de uma sociedade urbano-agrícola-comercial; a formação da elite,
visando o ingresso nos cursos superiores, representa a continuidade da
formação clássico-humanista, historicamente patrimônio cultural desta classe
(ZOTTI, 2005, p. 37).

Essa reforma também foi responsável pelo fechamento dos cursos de Formação de
professores nas escolas normais, substituída pela formação de professores adjuntos, que
aprendiam por meio da prática, ao auxiliarem um professor em exercício. Couto Ferraz
defendia que as Escolas Normais eram “muito onerosas, ineficientes quanto à qualidade da
formação que ministravam e insignificantes em relação ao número de alunos que nelas se
formavam” (SAVIANI, 2011a, p. 133).
O primeiro Liceu de Artes e Ofícios foi inaugurado, em 1858, no Rio de Janeiro, com
cursos gratuitos para qualquer homem livre. Tinha o intuito de formar mão de obra para o
trabalho e treinar os trabalhadores de acordo com os princípios tayloristas de produção.
Assim, um de seus principais objetivos era “o de propagar e desenvolver pela classe operária
a instrução indispensável ao exercício racional da parte artística e técnica das artes e dos
ofícios industriais” (SANTOS, 2011, p. 210). Esse Liceu serviu de referência para criação de
vários outros Liceus de Artes e Ofícios: em São Paulo no ano de 1873 e em Belo Horizonte,
no ano de 1909.
Na década de 1870, o cenário econômico caracterizava-se pelo auge do ciclo do café,
pelo crescimento da urbanização e pelo desenvolvimento industrial (Segunda Revolução
Industrial, caracterizada pela utilização da energia elétrica, do petróleo e pela instalação da
malha ferroviária).

Com a substituição da economia açucareira pela cafeeira, fazia-se

necessária uma nova formação para a elite, responsável por dirigir a economia do país, pois,
de acordo com Furtado (1982), enquanto na economia açucareira a fase produtiva e a
comercial eram independentes, na economia cafeeira os interesses da produção e comércio
estavam entrelaçados.
Naquele contexto, a solução encontrada para as discussões em torno do ensino foi a
criação de escolas voltadas para a profissionalização (da classe trabalhadora) e a manutenção
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de instituições que ofereciam uma formação letrada, rumo ao ensino superior, as elites
(ZOTTI, 2005).
Em 1879, Leôncio de Carvalho instituiu a Reforma do Ensino Primário, Secundário no
município da corte e Superior em todo o império, retomando a linha da Reforma Couto Ferraz
e mantendo a obrigatoriedade do ensino primário. Tal reforma, por sua vez, regulamentou o
funcionamento das Escolas Normais, criando novas instituições e o curso de alfabetização
para adultos. É responsável também pela inspeção dos estabelecimentos de instrução primária
e secundária no município da corte (SAVIANI, 2011a).
Durante o período imperial, as discussões sobre a instrução pública voltavam-se sobre
o problema “da substituição da mão de obra escrava pelo trabalho livre” (SAVIANI, 2011a, p.
159). Com a abolição da escravidão, em 1888, a preocupação era formar um novo tipo de
trabalhador de forma gradual e segura, evitando-se prejuízos para a economia do país.
A relação da monarquia com a Igreja ficava cada vez mais instável no campo social,
provocando uma crise no modo de organização vigente. Fazia-se necessária uma nova forma
de governo, que culminou na proclamação da República pelo marechal Deodoro da Fonseca
em 15 de novembro de 1889 e na instauração de um novo regime político, presidencialista.
Firmou-se, em 1894, a política café com leite, que consistia em um acordo entre paulistas e
mineiros de revezamento presidencial. São Paulo tinha em suas mãos a concentração do poder
econômico voltado para a cafeicultura. Em 1891 foi promulgada a segunda Constituição
Brasileira, que ofereceu mais autonomia política e econômica aos estados. Concedeu direito
de voto aos homens livres, a partir dos 21 anos, alfabetizados. As mulheres e os negros
(mesmo após a abolição da escravidão em 1888) continuaram excluídos das decisões
políticas. Durante o período da República Velha (1889 – 1930), foram realizadas cinco
reformas educacionais com foco no ensino secundário: Benjamim Constant (1890); Epitácio
Pessoa (1901); Reforma Rivadávia Correia (1911); Carlos Maximiliano (1915); João Luís
Alves (1925) (SANTOS, 2010).
A reforma Benjamim Constant (1890) propôs a separação entre o Estado e a Igreja,
por meio do ensino leigo nas escolas. Alterou a organização curricular do Colégio Pedro II,
que passou a se chamar Ginásio Nacional. Tinha como foco o ensino secundário,
proporcionando condições básicas de acesso ao nível superior. A duração do ensino era de
sete anos. A Reforma Epitácio Pessoa, ocorrida em 1901, também tinha a preocupação com o
ensino intelectual para o ingresso no ensino superior, mas reduziu a duração do ensino para
seis anos. A Reforma Rivadávia Correia (1911) defendia o ensino prático, preparatório para a
vida, propunha o fim do ensino propedêutico. A duração do ensino era de 10 anos (seis de
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externato e quatro de internato). No contexto dessa reforma, o Ginásio Nacional voltou a se
chamar Colégio Pedro II. Em 1915, a Reforma Carlos Maximiliano resgatou a preocupação
em preparar o aluno para prestar os exames de acesso ao curso superior – os vestibulares.
Naquele mesmo ano, foi criada a Liga Brasileira contra o Analfabetismo. Acreditava-se que
“era necessário tornar a pessoa analfabeta um ser produtivo que contribuísse para o
desenvolvimento do país” (STRELHOW, 2010, p. 52).

A Reforma João Luiz Alves

(conhecida por lei Rocha Vaz), em 1925, também considerava o Ensino Superior fundamental
para a vida. Entretanto, nenhuma dessas reformas favoreceu a classe trabalhadora.
Com a I Guerra Mundial (1914 a 1918) a economia cafeeira começou a ruir e,
consequentemente, houve uma transformação na estrutura econômica do país, promovendo o
aparecimento de novos grupos sociais urbanos (classe média). Em 1909, foram criadas
dezenove Escolas de Aprendizes e Artífices (Decreto nº 7.566 de 1909), que tinham a função
de proporcionar o ensino profissional primário e gratuito à população. Essas instituições
constituíram a rede de escolas técnicas do país, e tinham, entre os seus problemas, a
contratação de professores. A solução encontrada foi recrutar professores do ensino primário
que não possuíam formação para atuar no profissional, provocando, consequentemente,
resultados insatisfatórios com uma formação restrita à prática (SANTOS, 2011).
Dentre as reformas educacionais desse cenário com inspiração escolanovista pode-se
citar a de Fernando Azevedo (1928), que centrava na oferta de educação técnica profissional
para o Ensino Secundário e Superior, atendendo à demanda de trabalhadores mais produtivos
para as indústrias. A burguesia industrial em ascensão incorporou a orientação fordista e
submeteu “o trabalhador aos ditames da fábrica” (SAVIANI, 2011a, p. 190). A lógica que
permeia o modelo de organização fabril, de base taylorista e fordista, serviu de matriz para as
tendências pedagógicas que privilegiam a memorização e a disciplina, por meio de um
método de aulas expositivas e exercícios repetitivos adequados para a educação do
trabalhador. Assim, as propostas curriculares:

[...] organizavam rigidamente os conteúdos, em termos de sequenciamento
intra e extradisciplinares, os quais eram repetidos ano após ano, por uma
combinação de método expositivo com cópias e questionários, uma vez que
a habilidade cognitiva a ser desenvolvida era a memorização, articulada ao
disciplinamento, ambos fundamentais para a participação no trabalho e na
vida social organizados sob a hegemonia do taylorismo/fordismo
(KUENZER, 1999, p. 167-168).

O Ensino Médio no Brasil: o velho e o novo contra a classe trabalhadora

28

Com a queda da Bolsa de Valores de Nova York (1929) e com a fragilidade do sistema
econômico, que tinha como principal produto de exportação o café, o governo não resistiu à
crise do capitalismo. O cenário era de descontentamento pela maioria da população e foi
caracterizado por importantes movimentos como: Forte de Copacabana (1922), a Revolução
de 1924 e a Coluna Prestes (1925). Um dos grupos descontentes era representado por
pecuaristas do Rio Grande do Sul, que compuseram, juntamente, com as camadas médias e
massas populares a Aliança Liberal, que apoiou como candidato para a presidência, o gaúcho,
Getúlio Vargas (RIBEIRO, 1987). O candidato apoiado pela oposição, pelo presidente
Washington Luís, foi Júlio Prestes, também representante da oligarquia cafeeira paulista, que
já se concentrava no poder, ao invés da indicação de um mineiro, como se previa o acordo
político entre São Paulo e Minas Gerais. Foi o fim da política do café com leite (entre
paulistas e mineiros). Júlio Prestes fora eleito democraticamente. Insatisfeito com os
resultados, a Aliança Liberal denunciou as eleições como fraudulentas. É nesse cenário de
incertezas e descontentamento que ocorreu a Revolução de 1930, ou golpe de 1930,
resultando no fim da República Velha e início do Governo Vargas ou Era Vargas (19301945).
De acordo com Zotti (2006), a Revolução de 1930 marca a substituição de um modelo
capitalista agrário-exportador por um urbano-industrial em ascensão. Nesse contexto, foi
promulgada a Constituição de 1934, de tendência democratizante. Essa legislação
determinava que o ensino primário deveria ser obrigatório e gratuito, e fixava os índices do
orçamento anual para investimento em educação, além disso, previa o direito ao voto
feminino e secreto.
Naquele mesmo ano foi criado o Plano Nacional de Educação, que estabelecia o
oferecimento do Ensino Primário a pessoas adultas (STRELHOW, 2010). Em 1937, com o
golpe de estado em seu próprio governo, Vargas instalou o Estado Novo (um governo
ditatorial, caracterizado pela centralização do poder) e outorgou uma nova constituição,
excluindo todos os partidos políticos, o direito ao voto e a liberdade de expressão. A falsa
justificativa para a realização do golpe, às vésperas da eleição, era que haveria um plano
(Plano Cohen) para instauração de um governo comunista. Com o intuito de articular o ensino
com o desenvolvimento industrial, buscaram-se novas estratégias para a qualificação do
trabalhador, dentre elas a criação do Ministério da Educação e da Saúde (1930).
A Era Vargas caracteriza-se por importantes reformas educacionais, entre elas
Francisco Campos (1932) e Gustavo Capanema (1942). Ambas reforçaram a dualidade

O Ensino Médio no Brasil: o velho e o novo contra a classe trabalhadora

29

histórica do ensino secundário, caracterizada pela formação profissional ou propedêutica para
o Ensino Superior.
Francisco Campos acreditava que, por meio da escola, era possível a transformação
social. Para tanto, a formação da elite era prioridade, pois ela teria condições suficientes de
decidir o rumo da educação. Essa reforma buscou reestruturar os níveis de ensino secundário,
profissional (comercial) e superior. De acordo com Zotti (2006, p. 3) “a reforma Campos
estabeleceu um projeto de educação diferenciado: uma educação „para pensar‟ e outra „para
produzir‟”. Essa reforma realizada por meio do Decreto nº 19.890/1931, é consolidada pelo
Decreto nº 21.241/1932 e tem como uma de suas bases o interesse em organizar o ensino de
modo que atendesse à demanda do desenvolvimento industrial.
Para tanto, foram instituídos dois cursos seriados: o fundamental (5 anos) e o
complementar (2 anos). O primeiro centrava na formação do homem para a vida com
formação geral, contemplando a cultura humanística. O segundo visava a preparar os
estudantes para o ingresso no Ensino Superior. O currículo proposto era rígido e
enciclopédico. Além disso, a reforma resgatou o ensino religioso nas instituições escolares,
com intuito de dar apoio às mais diferentes instâncias, sobretudo da Igreja (ZOTTI, 2006).
Segundo Romanelli (1991, p. 135), essa reforma “teve o mérito de dar organicidade ao ensino
secundário, estabelecendo definitivamente o currículo seriado, a frequência obrigatória, dois
ciclos, um fundamental e outro complementar, e a exigência de habilitação neles para o
ingresso no ensino superior”.
Em 1937, as Escolas Técnicas Secundárias, criadas por iniciativa de Anísio Teixeira,
em 1932, foram reorganizadas, tornando-se “cursos intensivos de treinamento para camadas
populares” (NUNES, 2000, p. 53).
A Lei Orgânica do Ensino Secundário de 1942, instituída pelo Decreto-Lei nº 4.244,
foi um dos pontos centrais da reforma de Gustavo Capanema. Essa legislação organizou o
ensino secundário em dois ciclos: a) o ginasial; b) curso clássico ou curso científico.
O curso ginasial tinha duração de quatro anos e objetivava, por meio de uma formação
em três grandes áreas (Línguas, Ciências e Artes) a continuidade dos estudos (acesso ao
ensino secundário). O curso clássico ou científico com duração de três anos buscava
consolidar os conhecimentos adquiridos no curso ginasial. “O curso clássico tinha por
objetivo uma sólida formação intelectual através de um maior conhecimento de filosofia e do
estudo das letras. O curso científico proporcionaria um estudo maior das ciências” (ZOTTI,
2006, p. 7).
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As disciplinas eram agrupadas nas três grandes áreas do curso ginasial. Além disso, o
currículo excessivamente enciclopédico era complementado com a Educação Física, Militar e
Religiosa. Para o ingresso no segundo ciclo (ensino secundário), o aluno deveria prestar um
exame de admissão. Cada escola tinha autonomia para organizar esses exames, que nem
sempre correspondiam aos conhecimentos adquiridos no ciclo ginasial, dificultando ainda
mais a entrada da classe trabalhadora nessa etapa de ensino. Esses exames agravavam ainda
mais a seletividade de ingresso no ensino secundário, destinado historicamente à elite
aristocrata, as “individualidades condutoras”. Essa reforma também estruturou o ensino
profissional, pois tinha a intenção de formar mão de obra qualificada para atuar na indústria,
que estava no auge de seu desenvolvimento. Esses cursos, no entanto, não davam acesso ao
Ensino Superior (ZOTTI, 2006).
Para Kuenzer (1997, p. 13), a necessidade de mão de obra qualificada para indústrias
só surgirá quando a Lei Orgânica do Ensino Industrial 4 criar “as bases para a organização de
um sistema de ensino profissional para a indústria articulando e organizando o funcionamento
das escolas de aprendizes artífices”. Segundo a autora, as escolas criadas em 1909, com a
oferta dos primeiros cursos profissionalizantes, passaram a oferecer também cursos técnicos e
industriais básicos de aprendizagem. Para dar suporte a essa proposta de formação
profissional, são criados os cursos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)
em 1942 e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) em 1946, que
compõem o que é denominado hoje de Sistema S5.
A criação desses serviços contou com o estímulo do governo, que almejava transferir
sua responsabilidade por formar mão de obra qualificada para as indústrias e empresas
privadas (início das parcerias tipo público-privado). Consoante com Romanelli (1991), essas
instituições privadas, SENAI e SENAC, pagavam para os alunos estudar, constituindo-se em
um grande atrativo para a classe trabalhadora, que almejava sua qualificação para o trabalho,
com o fim de melhorar seus salários. Essa lei, diferente da Lei Orgânica do Ensino
Secundário, permitia aos concluintes dos cursos técnicos ingressarem “em cursos superiores

4

Decreto-Lei nº 4.073, de 30 de Janeiro de 1942 organiza o ensino em dois ciclos, o primeiro: fundamental (3-4
anos) e o básico (2 anos), que corresponde ao curso de mestria; e o segundo: Formação de técnicos industriais
(3-4 anos) e Formação pedagógica, com objetivo de formar professores para atuar neste tipo de ensino.
Desenvolve-se um sistema federal de ensino paralelo ao ensino regular destinado a classe trabalhadora.
5
Sistema S: É composto por nove instituições, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR); Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC); Serviço Social do Comércio (SESC); Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP); Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI); Serviço
Social da Indústria (SESI); Serviço Social de Transporte (SEST); Serviço Nacional de Aprendizagem do
Transporte (SENAT); Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), responsáveis pelo
aperfeiçoamento e qualificação dos empregados.
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„relacionados‟” (KUENZER, 1997, p. 14) além de possibilitar a equivalência parcial com o
ensino regular. Entende-se que, apesar desse avanço em proporcionar a entrada em cursos
superiores, os estudantes ainda ficavam restritos apenas à formação dos cursos relacionados,
para atuação nas indústrias. Naquele mesmo ano (1942) foi fundado o Fundo Nacional do
Ensino Primário, com o intuito de ampliar o ensino supletivo para adolescentes e adultos
(STRELHOW, 2010).
Essas reformas educacionais, tanto Francisco Campos, quanto as Leis Orgânicas de
Ensino (1942), não tinham a intenção de democratizar, a todas as classes sociais, o saber
produzido historicamente pela humanidade. De acordo com Felippe (2000, p. 85), elas:

[...] evidenciam que o Ensino Médio [...] possuía apenas a função de
preparar para o ensino superior e só abrigava alunos das camadas sociais
superiores economicamente. Os alunos de classes trabalhadoras acabavam
por frequentar os cursos profissionalizantes, que, embora de nível médio,
eram fechados, não permitindo passagem para outros tipos de ensino. [...]
Após 1953 é que começou a equiparação entre os cursos técnicos e os
acadêmicos.

As exigências em prol do desenvolvimento industrial e o crescimento demográfico são
alguns dos fatores apontados por Silva (1969) para a expansão do nível de ensino secundário.
Além desses indicadores, é preciso considerar que essa etapa de escolarização é considerada
um caminho para ascensão social. Entretanto, de acordo com Nunes (2000, p. 46) a expansão
do ensino secundário “provocou o crescimento do corpo docente, que passou a ser recrutado
por uma série de processos emergenciais”, prejudicando a qualidade do ensino e,
consequentemente, estimulando a proliferação dos ginásios da iniciativa privada. Assim, essas
reformas pouco avançaram e continuaram vinculadas ao interesse das classes dominantes.
Com o fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), isto é, com a derrota dos regimes
totalitários, Vargas deixou o governo e retornou a “normalidade democrática”
(ROMANELLI, 1991), culminando na elaboração da Constituição em 1946. Esta se constituiu
em um marco ao apontar, em seu art. 5º, a necessidade da União de legislar sobre as Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (NASCIMENTO, 2007). A Lei orgânica do Ensino Primário,
do mesmo ano, já previa o ensino supletivo (STRELHOW, 2010).
Juscelino Kubitschek foi eleito em 1956 e, a partir de seu plano de desenvolvimento
“50 anos em 5”, uma série de multinacionais instalaram-se no país, havendo,
consequentemente, um grande crescimento na indústria (ROMANELLI, 1991). É durante seu
governo, que Brasília passou a ser a nova capital federal. Com o modelo de substituições de
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importações, o qual consistia em produzir no próprio país os produtos que eram importados
do exterior, consolidou-se a instalação de indústrias de bens de consumo e “o
desenvolvimento do capitalismo implicou o deslocamento do eixo da vida societária do
campo para a cidade e da agricultura para a indústria, ocorrendo inclusive, um progressivo
processo de urbanização do campo e industrialização da agricultura” (SAVIANI, 2011a, p.
191).
No final dos anos 1950, o ensino secundário havia se expandido intensamente e a
principal preocupação pautava-se na formação de professores para atuar neste nível de ensino.
De acordo com Nunes (2000, p. 48), a resposta do governo federal foi a criação da Campanha
de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário (CADES) pelo Decreto nº 34.638 de
17/11/1953, cuja função era “habilitar professores do ensino secundário em expansão,
fornecer instalações adequadas para atender a esse crescimento forçando uma ampliação pelo
poder público dos recursos financeiros para tal empreendimento”. Em 1957 foi realizada a
primeira Jornada de Diretores do Ensino Secundário, solicitando o funcionamento de classes
experimentais (NUNES, 2000), que consistiam em campos de ensaio para novas matrizes
curriculares do ensino secundário.
Na década de 1960, foi sancionada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB), Lei nº 4.024/61. De acordo com essa legislação, “a educação de grau médio,
em prosseguimento a ministração na escola primária, destina-se à formação do adolescente”
(BRASIL, 1961, p. 10). Essa legislação organizou o ensino em primário (quatro anos);
ginasial (quatro anos) subdivido em: secundário, comercial, industrial, agrícola, normal; e
colegial (três anos) subdividido em: secundário, comercial, industrial, agrícola, normal e
ensino superior (BRASIL, 1961). Ainda era necessário realizar os exames de admissão para
ter acesso a esta etapa de escolarização. Ademais, equiparou os cursos de grau médio,
secundário e técnico, permitindo o acesso a qualquer curso superior, um avanço em relação à
Lei Orgânica do Ensino Industrial que possibilitava o ingresso apenas nos cursos relacionados
com a formação anterior (técnica). Apesar desse salto significativo, manteve-se a estrutura de
classe, com duas redes de ensino.
Assim, essa lei reuniu na mesma estrutura os dois sistemas (propedêutico e
profissionalizante), “passando a existir dois ramos de ensino médio diferenciados, mas
equivalentes: um propedêutico, representado pelo científico e outro profissionalizante, com os
cursos normal (magistério), industrial, comercial e agrícola” (KUENZER, 1997, p. 14).
Kuenzer (1997, p. 15) enfatiza que, desse modo, os “jovens e adultos são preparados para
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exercer funções diferenciadas – intelectuais ou manuais – na hierarquia do trabalhador
coletivo”.
Naquele contexto, foram criados, como instrumentos de democratização de ensino, os
Ginásios Vocacionais, pelo Decreto nº 38.643 de 27/06/1961, que regulamentava a Reforma
do Ensino Industrial Paulista - Lei nº 6.052/61. Estes ginásios tinham por objetivo “realizar
uma forma original de ensino secundário que situasse o adolescente brasileiro no processo
histórico de desenvolvimento” (NUNES, 2000, p. 55). A principal crítica a eles é a de que se
tornaram uma escola puramente elitista. Entretanto, esses estabelecimentos reelaboravam
constantemente os instrumentos de seleção, com o intuito de admissão de estudantes de todas
as classes sociais. Foram extintos com a ditadura militar.
Com o golpe militar e a instauração de um governo autoritário, ditatorial, em 1964, o
Brasil viveu um período de repressões, censuras e transformações estruturais e educacionais.
Foi indicado o Marechal Castelo Branco para o governo, que permaneceu até 1967, sucedido
pelo Marechal Costa e Silva. Sob inspiração da “teoria do capital humano”, a função da
educação era qualificar o trabalhador para atuação no mercado de trabalho. Acreditava-se que
quanto maior fosse o investimento na formação do trabalhador, maior seria o retorno para a
economia do país. Durante esse governo iniciou-se o Plano de Desenvolvimento Econômico
(PDE) e foram criados, com o apoio do regime militar, os Ginásios Polivalentes que
almejavam superar “a dicotomia trabalho intelectual e manual, introduzindo práticas de
trabalho ao lado de disciplinas de cultura geral. Tentava-se criar a imagem de uma escola não
discriminatória” (NUNES, 2000, p. 57).
Em 1967 foi criado o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) com o
intuito de alfabetizar a população adulta não alfabetizada. Havia uma cultura de culpa
atribuída a essas pessoas pelo subdesenvolvimento do país (STRELHOW, 2010). Esse
movimento foi extinto em 1985 com o fim do período militar.

2.2 Ensino de 2º grau, Ensino Médio e Ensino Profissional: qualificação para o trabalho
ou divisão do trabalho manual e intelectual?

Durante o Governo Médici (1969 a 1974), ainda no período militar, a economia teve
um grande crescimento com os empréstimos que o governo realizou e com a abertura para a
entrada de multinacionais no país (fato conhecido como milagre econômico). Surgiu a
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necessidade de formar mão de obra qualificada para trabalhar nessas grandes indústrias. A
crítica da época era que os cursos vigentes não preparavam para o mercado de trabalho, para
as funções produtivas, seus currículos eram extremamente acadêmicos, não contribuindo para
a economia do país (KUENZER, 1997).
A necessidade de reformulação da estrutura, que substituísse o caráter científico pelo
profissional, culminou com a Lei nº 5692/71, que fixou as diretrizes e bases para o ensino de
1º e 2º grau. O ensino de 2º grau passou a ser obrigatoriamente profissionalizante, pois se
pretendia um sistema único de Ensino Médio, cuja finalidade era a qualificação de todos,
independentemente da classe social, para o trabalho. A duração era de oito anos e os exames
de admissão foram extintos. O intuito era diminuir cada vez mais o interesse para o ensino
superior, isto é, a formação de sujeitos intelectuais, críticos da realidade. Foi nesse contexto
que os cursos industriais oferecidos no primeiro ciclo se tornaram Escolas Técnicas Federais,
gozando de grande prestígio e colocando milhares de funcionários à disposição do mercado de
trabalho empresarial (SANTOS, 2011).
Kuenzer (1997) aponta a ingenuidade dessa legislação em crer que resolveria as
diferenças de classe, a divisão do trabalho intelectual (para a burguesia) e manual (para os
mais pobres) no interior da escola. Assim:

[...] as condições desiguais de acesso à escola, aliadas à falta de vontade
política para assegurar as condições financeiras necessárias à viabilização da
nova proposta, à falta de professores qualificados, às dificuldades
metodológicas de articulação entre teoria e prática e ao desinteresse do
capital em ampliar e regulamentar as carreiras de nível técnico, acabaram
por impedir a efetivação da proposta (KUENZER, 1997, p. 16).

Desse modo, continuaram existindo escolas diferenciadas para a classe trabalhadora e
para a burguesia. A proposta de ensino único da Lei nº 5692/71 foi alterada pela Lei nº
7044/82, que resgatou o caráter dualista (propedêutico e profissional) desse nível de ensino.
Entende-se que essa distribuição não democrática do saber socialmente produzido não é uma
disfunção da escola, mas “sua própria forma de articulação com o capital” (KUENZER, 1997,
p. 22). De acordo com os dados do estudo da autora, “do total de jovens que ingressam a cada
ano no mercado de trabalho, aproximadamente 85% não têm acesso à formação profissional e
92% da população economicamente ativa ocupada tem acesso apenas à prática do trabalho e
não ao saber sobre o trabalho” (KUENZER, 1997, p. 23).
Entretanto, o resultado do milagre econômico do Governo Médici foi uma grande
dívida externa, com um alto descontrole inflacionário, acentuada pela crise do petróleo e do
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capital estrangeiro. Sucessivamente, intensificada pelos governos de Geisel (1974-1979) e
Figueiredo (1979-1985), com altos juros, grande número de desempregados e inflação
descontrolada. Esses governos, a fim de controlar a oposição, demonstraram intencionalidade
em democratizar o país, com a abertura para existência de novos partidos.
Em 1984, diversas manifestações elaboraram a emenda das “diretas já”, um
movimento político democrático que almejava eleições diretas para a presidência da
República. No entanto, essa proposta foi rejeitada pelo Congresso Nacional. Em 1985,
Tancredo Neves foi eleito de forma indireta, mas, com seu falecimento, José Sarney assumiu
a presidência. Encerrou-se a ditadura militar e iniciou-se o período identificado na história
como República Neoliberal. Nesse contexto, foi promulgada a Constituição Federal de 1988
com vários avanços. Entre eles: eleições diretas para presidente da República; direito ao voto
facultativo aos jovens de 16 anos e maiores de 70 anos; alistamento eleitoral; voto obrigatório
para maiores de 18 anos e facultativo para os analfabetos (BRASIL, 1988).
A década de 1990 foi marcada por mudanças estruturais, que visavam à inserção do
país no mercado exterior. “Com a economia brasileira internacionalizada na nova fase do
capitalismo, o nível educacional é considerado um fator determinante na competitividade
entre os países” (NASCIMENTO, 2007, p. 85) e entre os indivíduos, que buscam tornarem-se
cada vez mais capacitados, por meio de cursos de formação, para sua inserção no mercado de
trabalho.
Durante o governo de Itamar Franco (1993-1994), Fernando Henrique Cardoso (FHC)
assumiu como ministro da fazenda e, juntamente com uma equipe de especialistas, elaborou o
plano real em combate à inflação, ganhando popularidade. Com abertura para importação e a
equivalência da moeda real ao dólar, houve grande prejuízo para indústrias nacionais. Em
1995, FHC assumiu o governo e criou uma emenda constitucional que possibilitou a reeleição
de presidente da República, mantendo-se no poder até 2002, quando Luís Inácio Lula da
Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), assumiu a presidência até 2010, terminando seu
segundo mandato com alta popularidade e promovendo a eleição e reeleição de sua sucessora,
Dilma Rousseff (PT).
Em 1996, foi promulgada nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº
9394/96, (BRASIL, 1996). Essa legislação atribuiu a denominação de Ensino Médio para
designar o ensino de 2º grau e garante a “progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade
do Ensino Médio” (p. 1). Além disso, prevê como dever do Estado a oferta de educação
escolar regular para jovens e adultos, adequada a suas necessidades e disponibilidades,
garantindo, aos que forem trabalhadores, as condições de acesso e permanência na escola
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(BRASIL, 1996). Consequentemente, o acesso a esse nível de ensino passou a crescer
significativamente.
No entanto, um número considerável de jovens entre 15 e 17 anos ainda permanece
fora das instituições escolares. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE, 2007), apesar de a taxa de crescimento de acesso a esse nível de ensino ter
se elevado de 69,5% para 82,2%, de 1996 a 2006, constatou-se que a frequência ao Ensino
Médio não atinge nem a metade do segmento populacional 47,1 % (DARLI; MENEGHEL,
2009).
Além disso, a LDB (BRASIL, 1996) define o Ensino Médio como a terceira etapa da
escolarização básica. De acordo com a lei, a Educação Escolar compõe-se da Educação
Básica (Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio) e Educação Superior. Os currículos do
Ensino Fundamental e Médio devem ter:

[...] uma base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de
ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da
clientela.
§1º Os currículos a que se refere o caput devem abranger, obrigatoriamente,
o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo
físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil.
§2º O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos
diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento
cultural dos alunos.
§3º A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é
componente curricular da Educação Básica, ajustando-se às faixas etárias e
às condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos.
§4º O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das
diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro,
especialmente das matrizes indígena, africana e europeia.
§5º Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a
partir da quinta série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira
moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das
possibilidades da instituição (BRASIL, 1996, p. 9-10).

Essa lei ainda prevê uma formação que possibilite aos estudantes ingressarem tanto no
Ensino Superior, quanto optarem por profissões técnicas, conforme a legislação: “atendida a
formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas”
(BRASIL, 1996, p. 13). Além disso, permite que os cursos profissionalizantes sejam
desenvolvidos juntamente com o curso regular de Ensino Médio, nas próprias instituições
dessa etapa de escolarização ou em cooperação com outras especializadas em educação
profissional.
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Entretanto, a formação profissional foi regulamentada apenas em 1997 com o Decreto
nº 2.208, que estruturou o ensino nos seguintes níveis: básico, destinado à qualificação e
requalificação dos trabalhadores de modo geral, sem exigência de qualquer grau de
escolarização; técnico para os egressos do Ensino Médio; e tecnológico aos alunos que
concluíram o Ensino médio e técnico (SANTOS, 2011).
Em 1998, a Resolução CEB/CNE nº 3/98 instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais
para o Ensino Médio, determinando uma reformulação curricular, incluindo competências
básicas, conteúdos e formas interdisciplinares de tratamento dos conteúdos. Ademais, propôs
que a educação profissional e tecnológica ocorresse integrada à formação básica. Assim:

Artigo 12. Não haverá dissociação entre a formação geral e a preparação
básica para o trabalho, nem esta última se confundirá com a formação
profissional.
§ 1º A preparação básica para o trabalho deverá estar presente tanto na base
nacional comum como na parte diversificada.
§ 2º O ensino médio, atendida a formação geral, incluindo a preparação
básica para o trabalho, poderá preparar para o exercício de profissões
técnicas, por articulação com a educação profissional, mantida a
independência entre os cursos (BRASIL, 1998, p. 6).

Todavia, o ensino integrado não ocorreu na prática e o Ensino Médio continuou
vinculado à formação propedêutica ou profissional. Segundo Ramos (2011, p. 784):

[...] do ponto de vista prático, os educadores brasileiros do ensino médio e da
articulação profissional, assim como a própria sociedade em geral, não
incorporaram como sua a concepção de ensino médio integrado na
perspectiva da formação omnilateral e politécnica. Ao contrário, predomina
uma visão retrógrada vinculada ao ensino médio profissionalizante e
compensatória ou, ainda, a defesa do ensino médio propedêutico e da
profissionalização como processo específico e independente.

Entretanto, um novo documento, o Decreto nº 5.154/2004, buscou superar a
segmentação do Ensino Médio propedêutico da educação profissional tecnológica, propondo
que aquele e a educação profissional ocorressem de forma integrada, revogando,
consequentemente, o Decreto nº 2.008/1997 (RAMOS, 2011). Tal proposta tendia para a
concepção de um “currículo convergente com os propósitos da formação integrada –
formação do sujeito em múltiplas dimensões, portanto, omnilateral – e da superação da
dualidade estrutural da sociedade e da educação brasileiras” (RAMOS, 2011, p. 776). Para
tanto, a interdisciplinaridade é posta como método de ensino, pois nenhum conhecimento é só
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geral ou específico, permitindo, com a articulação dos conteúdos, compreender a realidade de
forma integrada.
O governo instituiu por meio do Decreto nº 5840/2006, o Programa Nacional de
Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de
Jovens e Adultos (PROEJA), procurando superar essa dicotomia do ensino propedêutico e
profissional nessa modalidade de escolarização. Entretanto, Ramos (2011) adverte que uma
matriz curricular fragmentada pode comprometer a proposta de integração do Ensino Médio.
Durante o governo Lula, o Ensino Médio passou a se constituir como uma etapa de
ensino obrigatória com a Emenda Constitucional nº 59/2009 (BRASIL, 2009). Essa emenda,
regulamentada pela Lei nº 12.796/2013, ampliou o dever do Estado em garantir a educação
básica obrigatória e gratuita dos quatro aos dezessete anos de idade e assegurou a oferta
gratuita do Ensino Fundamental e Médio para os que não concluíram em idade apropriada.
Dever reforçado com a Lei nº 12.061/2009, que instituiu a “universalização do Ensino Médio
gratuito”.

Configura-se nessa reforma a intenção primordial de promover a inclusão
social dos brasileiros, considerando que, além de ampliar a faixa etária de
escolarização obrigatória e gratuita, também assegura o direito de acesso ao
ensino fundamental e médio gratuito aos jovens, adultos e idosos, bem como
aos alunos com deficiência e aos superdotados, mediante atendimento
especializado gratuito, preferencialmente na escola pública (PEREIRA;
TEIXEIRA, 2014, p. 175).

Em decorrência dessas legislações, o acesso ao Ensino Médio teve um salto
quantitativo. De acordo com o “Relatório Educação para Todos no Brasil 2000-2015”, o
crescimento de matrículas nesse nível de ensino subiu de 8.192.948 (2000) para 8.312.815
(2013). No município de Ribeirão Preto/SP, onde foi desenvolvido este estudo, a população
de jovens entre 15 e 17 anos, era, no ano de 2010, de 27.580 (IBGE, 2010). Pressupõe-se que,
com a projeção de crescimento populacional, este número tenha aumentado. Em 2015, havia
6.814 matriculados em 45 escolas privadas de Ensino Médio e 15.525 em 38 escolas públicas
estaduais (IBGE, 2015). No ano de 2016, o número de matrículas, em 39 escolas estaduais,
foi para 15.886 (DIRETORIA DE ENSINO DE RIBEIRÃO PRETO, 2016). Considera-se que
o aumento de matrículas foi pouco significativo, considerando o número de jovens nesta faixa
etária.
No ano de 2009, o Ministério da Educação (MEC) implementou o Programa Ensino
Médio Inovador como o objetivo de melhoria da qualidade do Ensino Médio não
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profissionalizante. Conforme art. 2º da Portaria nº 971/2009, o objetivo do programa consiste
em:

[...] apoiar as Secretarias Estaduais de Educação e do Distrito Federal no
desenvolvimento de ações de melhoria da qualidade do ensino médio não
profissionalizante, com ênfase nos projetos pedagógicos que promovam a
educação científica e humanística, a valorização da leitura, da cultura, o
aprimoramento da relação teoria e prática, da utilização de novas tecnologias
e o desenvolvimento de metodologias criativas e emancipadoras.

Considera-se, como Ramos (2011), que essa proposta trouxe contribuições
significativas para a elaboração do currículo do Ensino Médio, numa perspectiva integradora,
que possibilita a compreensão social, cultural e histórica da produção de conhecimentos,
valorizando o interesse dos educandos no prosseguimento de seus estudos.
Entretanto, ressalta-se que, dentre os desafios desse nível de ensino, estão aqueles
relacionados aos “conteúdos a serem ensinados, à formação e remuneração dos professores, às
condições de infraestrutura e gestão escolar, aos investimentos públicos realizados, entre
outros” (KRAWCZYK, 2011, p. 756). Acrescenta Krawczyk (2011) que as altas taxas de
evasão e reprovação nessa etapa de escolarização demonstram a falta de interesse e motivação
dos educandos em continuar sua trajetória de escolarização, pois a maior dificuldade de
permanência dos estudantes no Ensino Médio deve-se também ao fato de pertencerem a
grupos que desconhecem essa etapa de escolarização, não havendo, portanto, incentivo para
que se mantenham na escola.
A autora ressalta que os indicadores de permanência e de qualidade têm “evidenciado
a progressiva desqualificação do Ensino Médio, constatada inclusive pela expressiva
diminuição de matrículas nos últimos seis anos” (KUENZER, 2011, p. 674). Apontam-se
como os principais fatores para a queda de matrículas nesse nível de ensino: a diminuição de
concluintes do Ensino Fundamental e o aumento das matrículas no Ensino Médio, na
modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) (CORBUCCI, 2009). Muitos estudantes têm
optado por realizar o Ensino Médio nessa modalidade, pois permite que os três anos de ensino
sejam cursados em dois anos.
Em 2016, a crise econômica e política (golpe) levaram ao impeachment da presidenta
eleita democraticamente, Dilma Rousseff (PT), e o governo foi assumido pelo seu vice Michel
Temer (associado ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB), que instaurou
uma série de propostas reformistas, de cunho neoliberal, dentre elas: a Medida Provisória
(MP) nº 746/2016, que institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino
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Médio em Tempo Integral, altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional, e a Lei nº 11.494 de 20 de junho 2007, que
regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação, e dá outras providências, e a Proposta de Emenda
à Constituição - PEC 241/2016. Ambos os documentos tornaram-se alvos de debates
polêmicos entre os educadores.
A MP constitui um instrumento com força de lei, de caráter imediato, adotado pelo
presidente da República, em casos de relevância e urgência. A MP nº 746/2016 propõe uma
série de reformulações no Ensino Médio, de caráter imediato e antidemocrático. A
justificativa para sua implementação deve-se ao baixo desempenho dos alunos desse nível de
ensino em avaliações externas, conforme apontado pelo Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (Ideb). Essa medida imposta de forma autoritária, sem consulta à sociedade,
contraria a estratégia 3.2 do Plano Nacional de Educação (2014-2024):

[...] O Ministério da Educação, em articulação e colaboração com os entes
federados e ouvida a sociedade mediante consulta pública nacional,
elaborará e encaminhará ao Conselho Nacional de Educação (CNE), até o
segundo ano de vigência deste PNE, proposta de direitos e objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento para os (as) alunos (as) de ensino médio, a
serem atingidos nos tempos e etapas de organização deste nível de ensino,
com vistas a garantir formação básica comum (BRASIL, 2014, p. 53).

Considera-se que o salto na qualidade desse nível de ensino dar-se-á a partir do
diálogo com os discentes, docentes do Ensino Médio e com a sociedade, sobre as condições
de trabalho em que o ensino deve se desenvolver: número de alunos por turma, infraestrutura,
recursos didáticos, estratégias de aprendizagem, valorização de profissionais da educação e
outros aspectos que envolvem a docência.
No entanto, sem ouvir a sociedade, a MP nº 746/2016 visa a acelerar a aprovação do
Projeto de Lei (PL) nº 6840/2013, e prevê: o aumento da carga horária do Ensino Médio de
800 horas para o mínimo de 1.400 horas anuais; Implementação de Escolas de Ensino Médio
em Tempo Integral; Obrigatoriedade das disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática e
Língua Inglesa; Retirada da obrigatoriedade de disciplinas como Filosofia, Sociologia, Artes e
Educação Física; Organização do currículo pela Base Nacional Comum Curricular e por áreas
de aprofundamento: linguagens, matemática, ciências humanas, ciências da natureza e
formação técnica e profissional (BRASIL, 2016b).
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De acordo com esse documento, as Unidades Escolares terão autonomia na
organização das áreas que pretendem oferecer, assim sendo, os estudantes não terão
oportunidade de escolha de sua área de preferência. O documento trata do aumento da carga
horária e ampliação do ensino integral, sem considerar que parte considerável dos estudantes
desse nível de ensino estuda no período noturno, pois necessita de um emprego que garanta
sua subsistência. De acordo com Frigotto (2012, p. 75), “60% dos que frequentam o Ensino
Médio no Brasil, o fazem de forma supletiva e/ou à noite”. Assim, a implementação de
Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral desconsidera que grande parte da clientela desse
nível de ensino precisa trabalhar para complementar renda familiar, excluindo o direito de
muitos deles de realizar essa etapa da Educação Básica. Considera-se, assim, que tanto o novo
Ensino Médio, quanto o velho Ensino Secundário estão contra a classe trabalhadora, ao não
criarem possibilidades para a continuidade de seus estudos.
Além disso, a retirada da obrigatoriedade de disciplinas como Filosofia, Sociologia,
Artes e Educação Física implica em não as considerar como parte das “dimensões da
formação humana, social e historicamente construídas e determinadas” (RAMOS, 2011, p.
783), confrontando com uma concepção de currículo integrado que almeja uma formação
politécnica da classe trabalhadora.
Desse modo, inviabiliza-se a meta 3, prevista no Plano Nacional de Educação (20142024) que consiste em “universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população
de quinze a dezessete anos e elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a taxa
líquida de matrículas no ensino médio para oitenta e cinco por cento” (BRASIL, 2014, p. 33).
Entende-se ainda, a partir dessa MP, que os alunos terão duas opções de continuidade
para seus estudos: o nível superior (com a especialidade em umas das áreas: linguagens,
matemática, ciências humanas, ciências da natureza) e o ensino profissional (curso técnico),
reforçando-se assim a dualidade do Ensino Médio. Historicamente, tem-se destinado à classe
trabalhadora um ensino técnico, prático, de execução do que é definido pela classe dominante,
que tem mais possibilidade de prosseguimento de seus estudos no Ensino Superior.
Pode-se afirmar ainda que a dualidade do Ensino Médio, expressa na MP, decorre das
mudanças que ocorrem no mundo do trabalho e nas relações sociais, que procuram assumir
propostas apresentadas “pelo grupo que ocupa o poder a partir de determinadas correlações de
forças” (KUENZER, 1999, p. 166).

A divisão entre trabalho intelectual e trabalho prático, que por muito tempo
justificou duas redes de Ensino Médio, uma de educação geral para a
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burguesia e outra profissional para os trabalhadores, tem sua origem na
separação entre a propriedade dos meios de produção e a propriedade do
trabalho (KUENZER, 2010, p. 862).

Assim, a dicotomia (instrução profissional e instrução geral) na organização do
currículo para o Ensino Médio permanece. Tenti Fanfani (2003) defende a necessidade de
equilíbrio entre os dois paradigmas, uma vez que “o jovem deve ser preparado durante a
escolarização básica para assumir os múltiplos papéis que o esperam: um trabalhador é, ao
mesmo tempo, cidadão, pai, filho, amigo” (KRAWCZYK, 2011, p. 760).
Além disso, a MP ainda propõe que os alunos escolham as disciplinas de acordo com
seu grau de afinidade (atrativo para a sua aprovação), desconsiderando a importância de
conhecimentos básicos para a compreensão da sociedade em que vivem. É preciso considerar
que, em muitas situações, o interesse por determinadas disciplinas está diretamente associado
à atitude do docente: a didática do ensino, a capacidade de dialogar com os alunos, a
paciência com eles, dentre outras questões (KRAWCZYK, 2011). Assim sendo, caberá à
escola e aos professores serem os mediadores dessa motivação, uma vez que continuam
constituindo referências importantes para os alunos (SANTOS DEL REAL, 2000).
Segundo Kuenzer (1999), com a globalização, a relação de trabalho com educação
passou a ser mediada pelo conhecimento, pelo domínio de conteúdos. Assim, o professor
precisa ser capaz de proporcionar situações para que todos os alunos saiam do senso comum
para o conhecimento científico. Entretanto, a oferta de uma educação científica ainda fica
restrita a um número de trabalhadores intelectuais. Ademais, entende-se que a MP propõe
que o ensino profissional seja uma alternativa para aqueles jovens que não se interessam pelos
cursos de Ensino Superior e que necessitam/almejam ingressar rapidamente no mercado de
trabalho. Todavia, considera-se que este fato está atrelado à falta de um trabalho de qualidade
que desperte nos jovens o interesse pelos estudos intelectuais.
Segundo o documento de Petição Pública “Por uma formação humana integral – não
ao retrocesso no ensino médio (maio 2014) 6 ” em defesa da não aprovação do PL nº
6840/2013, há um equívoco, proposital, da comissão Especial da Câmara Federal sobre a
6

Esse documento foi produzido pelo Movimento Nacional em Defesa do Ensino Médio, criado em 2014, por 10
entidades do campo educacional (Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação (ANPED),
Centro de Estudos Educação e Sociedade (CEDES), Fórum Nacional de Diretores das Faculdades de Educação
(FORUMDIR), Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE), Sociedade
Brasileira de Física, Ação Educativa, Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Associação Nacional de
Política e Administração da educação (ANPAE), Conselho Nacional Das Instituições da Rede Federal de
Educação Profissional Científica e Tecnológica (CONIF) e Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Educação (CNTE)), com o intuito de intervir no sentido da não aprovação do Projeto de Lei nº 6.840/2013.
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Reformulação do Ensino Médio relativo à diferença entre “educação integral” e “educação de
tempo integral”. “Educação integral” pressupõe uma formação humana, com uma base sólida
de conhecimentos que posibilitem aos alunos o desenvolvimento pleno para a vida, enquanto
que “educação de tempo integral” compreende o tempo que os estudantes passam na escola,
sem oferecer condições adequadas para uma educação de qualidade. De acordo com este
documento, o PL fere a proposta de “integração com base na qual estão estruturadas as atuais
Diretrizes Curriculares Nacionais de Ensino Médio (DCNEM), cuja formulação foi resultado
de lutas por uma educação democrática, travadas pela sociedade e suas entidades de
educadores” (MOVIMENTO NACIONAL EM DEFESA DO ENSINO MÉDIO, 2014, p. 1).
A questão mais problemática da MP refere-se à flexibilização na contratação de
professores para o ensino técnico, permitindo a contratação de pessoas sem formação
específica na área de atuação, necessitando apenas que demonstrem “notório saber”.
Compreende que essa proposta desrespeita os movimentos de lutas, de conquistas e de
reconhecimento da docência enquanto profissão.
A segunda proposta reformista do governo Temer refere-se à PEC nº 241/2016,
aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados, que institui um novo regime fiscal
(BRASIL, 2016a), que congela as despesas do Governo Federal com saúde e educação por até
20 anos, ferindo os direitos duramente conquistados, além de inviabilizar a MP nº 746/2016,
que prevê investimento por parte do governo federal para realização da reforma. Parágrafo
único: “A Política de Fomento de que trata o caput prevê o repasse de recursos do Ministério
da Educação para os Estados e para o Distrito Federal pelo prazo máximo de quatro anos por
escola, contado da data do início de sua implementação” (BRASIL, 2016b, p. 5).
A questão problemática é: como os Estados terão condições econômicas de
administrar a ampliação do Ensino Médio após os quatro anos de apoio financeiro?
Possivelmente recorrerão ao apoio de grandes empresas, e consequentemente à privatização
desse nível de ensino. A privatização do ensino público traz sério risco ao direito à educação,
sobretudo para a população desfavorecida economicamente, contribuindo com o aumento das
desigualdades educacionais. Para Adrião (2014), a parceria público-privada não é nada menos
que a subordinação do setor público a projetos educacionais formulados por empresas com o
intuito de geração de lucros.
De acordo com a nota pública da ANPED sobre a Medida Provisória do Ensino Médio
é possível encontrar neste documento “claros sinais de propostas de reformadores
educacionais e defensores da fragmentação do Ensino Médio e do estabelecimento de canais
para parcerias público-privadas” (ANPED, 2016, p. 1).
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Além disso, a aprovação da PEC pelo parlamento inviabilizaria a ampliação dos gastos
públicos em educação de 10% do Produto Interno Bruto (PIB), meta prevista no Plano
Nacional da Educação (Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014). Para o professor Pinto (2016),
em entrevista concedida à Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, “a PEC acaba com
a maior conquista da educação brasileira que foi a vinculação de um percentual da receita de
impostos, definidos em um mínimo de 18% para a União e de 25% para estados e
municípios”. Trata-se assim de um retrocesso, pois diminuirá o investimento na educação.
Após 20 anos, será “como se nós trocássemos uma vinculação de, no mínimo, 18% dos
impostos para uma vinculação de 10,3%” (PINTO, 2016).
“Fala-se da perda da identidade, quando na verdade o Ensino Médio nunca teve uma
identidade muito clara, que não fosse o trampolim para a universidade ou a formação
profissional” (KRAWCZYK, 2011, p. 755). Assim, o Ensino Médio ora é compreendido
apenas como uma etapa de acesso ao nível superior, ora como uma etapa facilitadora de
acesso ao mercado de trabalho, por meio da profissionalização. Existe consenso entre os
educadores de que a organização e o currículo do Ensino Médio não podem estar vinculados
às necessidades do mercado de trabalho. Desse modo, as propostas de Ensino Médio integrado
buscam institucionalizar uma modalidade de ensino que rompa com a dualidade estrutural que
separou historicamente o ensino propedêutico da formação profissional.
Kuenzer (1997) enfatiza que somente com a organização de uma escola com estrutura
única, politécnica, será possível uma proposta de ensino médio comprometida com os
interesses da classe trabalhadora, que vise à superação do “academicismo clássico e o
profissionalismo estreito” (p. 137). O ensino politécnico significa uma nova forma de
estruturação de conteúdos, “que tenha a área de trabalho em questão como princípio
organizador, de tal modo que os conteúdos se articulam enquanto totalidade, superando a já
criticada fragmentação e autonomização de disciplinas consideradas em si mesmas” (p. 139).
Para Frigotto (2012), o aumento de carga horária anual ou um ano a mais de
escolarização, uma concepção educativa integrada, politécnica, contribuiria para superação da
concepção dualista do Ensino Médio. Considera que é preciso ir além de um Ensino Médio
com qualidade básica, garantido como direito social e subjetivo de estudantes, oferecendo a
eles outras oportunidades de estudos na área técnica ou tecnológica, que rompam com cursos
profissionalizantes de caráter imediato, que visam apenas à inserção da classe trabalhadora no
mercado de trabalho. O Ensino Médio politécnico pressupõe “uma formação humana que
rompe com as dicotomias geral e específico, político e técnico, educação básica e técnica,
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heranças de uma concepção fragmentária positivista da realidade humana” (FRIGOTTO,
2012, p. 74).
Ramos (2011) argumenta que a dificuldade para implantação do Ensino Médio
integrado se manifesta tanto no âmbito conceitual, nos documentos legais, como nos limites
da dualidade de classes, uma vez que a sociedade não incorpora a proposta de Ensino Médio
integrado na perspectiva da formação omnilateral e politécnica. Mas, pelo contrário, o que se
verifica é a predominância de uma visão “retrógrada vinculada ao Ensino Médio
profissionalizante e compensatória ou, ainda, a defesa de um Ensino Médio propedêutico e da
profissionalização como processo específico e independente” (RAMOS, 2011, p. 784).
Frigotto (2012) assinala três desafios para um Ensino Médio de qualidade: a
desconstrução ideológica do imaginário da classe popular de que cursos técnicos de curta
duração garantem a empregabilidade; Contribuição dos educadores para viabilidade de uma
nova proposta educativa e a participação efetiva da sociedade.
Entende-se, assim, que apesar dos avanços na LDB (BRASIL, 1996) com a
obrigatoriedade da Educação Básica para sujeitos de quatro a 17 anos e a universalização do
Ensino Médio, a Medida Provisória nº 746/2016 e a PEC nº 241/2016 constituem retrocessos
educacionais, pois além de inviabilizar o acesso de grande parte da classe trabalhadora no
Ensino Médio e de “congelar” os investimentos na área de saúde e educação, a MP, com seu
caráter autoritário, põe em risco as conquistas democráticas do país. Acredita-se que somente
com a participação da sociedade, educadores e estudantes será possível criar uma proposta
capaz de construir sujeitos críticos da realidade, capazes de atuar sobre ela numa perspectiva
emancipadora e democrática, que supere a herança histórica da organização do Ensino Médio
em função das forças produtivas que regem a sociedade.
Após este levantamento histórico sobre a configuração do Ensino Médio no Brasil,
serão apresentados na próxima seção a organização curricular dos cursos responsáveis em
formar os professores para atuar neste nível de ensino, seus dilemas e os aspectos que
contribuem para inserção dos professores iniciantes na carreira.
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3 O PROFESSOR INICIANTE DO ENSINO MÉDIO: PROCESSOS EM
(DE)FORMAÇÃO E (DES)PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE

Esta seção contempla a formação dos professores da Educação Básica, principalmente
dos que atuam no Ensino Médio. Para tanto, descrevem-se os fundamentos históricos e
curriculares dos cursos de Licenciatura, que formam estes professores. Busca-se compreender
seus dilemas e aspectos que contribuem para a inserção dos professores iniciantes na carreira
e, consequentemente, para construção da profissionalidade desses docentes.

3.1 Cursos de licenciatura: aspectos históricos e dilemas atuais

A formação de professores tem sido objeto de estudo de vários autores como Saviani
(2009, 2011b), Gatti e Barreto (2009), Nóvoa (1999, 2009), Pereira (1999, 2006), Pimenta
(2000), dentre outros. Busca-se, a partir desses referenciais, demonstrar como a docência foi
reconhecida como profissão e como os cursos de Licenciatura, responsáveis por formar os
professores da Educação Básica, sobretudo os que atuam no Ensino Médio (participantes da
investigação deste estudo), vêm-se adequando aos aspectos legais. Para tanto, procurou-se
trazer, de forma breve, como os fatos históricos contribuíram nesse processo.
De acordo com Saviani (2009), foi a partir da Lei das Escolas de Primeiras Letras, de
15 de outubro de 1827, que apareceu pela primeira vez a preocupação com a formação de
professores, determinando que estes deveriam ser treinados no método mútuo. Tal método
caracterizava-se pelo fato de se ter alunos mais adiantados auxiliando o trabalho do professor,
que supervisionava tudo, assim “o mestre, da extremidade da sala, sentado numa cadeira alta,
supervisionava toda a escola, especificamente os monitores” (VILLELA, 1999, p. 147). Esse
modelo representou a racionalização do ensino em função da precariedade do sistema na
época, inclusive com a falta de professores para as classes iniciais.
Coube à intervenção do Estado instituir os professores ao campo profissional
(NÓVOA, 1999). No final do século XVIII, apostou-se na criação de redes escolares como
sinônimo de progresso, passando a dar maior atenção ao profissionalismo dos docentes.
No século XIX, os professores ganharam importante papel, pois se tornaram os
responsáveis pelas mudanças no cenário educacional. Para tanto, utilizavam-se de dois

O professor iniciante do Ensino Médio: processos em (de)formação e...

47

argumentos em prol de seus interesses socioprofissionais: o caráter especializado da ação
educativa e o desenvolvimento de um trabalho de alta relevância social (NÓVOA, 1999).
Em função dessas reivindicações, institucionalizava-se a necessidade de formação
especializada nesse campo de atuação. No final daquele século, criaram-se as Escolas
Normais com a incumbência de formar esses profissionais. As escolas normais “mais do que
formar professores (a título individual), [...] produzem a profissão docente (a nível coletivo),
contribuindo para a socialização dos seus membros e para a gênese de uma cultura
profissional” (NÓVOA, 1999, p. 18). A primeira Escola Normal foi instituída em Niterói, Rio
de Janeiro (SAVIANI, 2009).
As Escolas Normais Superiores contemplavam três dimensões: a preparação
acadêmica, a preparação profissional e a prática profissional (TAMAGNINI, 1930) essenciais
para se ter um equilíbrio na formação docente. No entanto, predominava a preocupação com o
domínio de conhecimentos específicos, que deveriam ser transmitidos às crianças (SAVIANI,
2009). Essas instituições de formação de professores, criadas no Brasil, tiveram forte
influência do modelo de ensino jesuítico, no qual se perpetuava um ensino embasado na
transmissão de conhecimentos e assimilação de conteúdos pelos estudantes.
Em 1870 a reforma de instrução pública do Estado de São Paulo foi marcada por dois
vetores: “enriquecimento dos conteúdos curriculares anteriores e ênfase nos exercícios
práticos de ensino” (SAVIANI, 2009, p. 3). Acreditava-se que se não houvesse a preparação
pedagógico-didática não se formaria professores. Surgiu nesse contexto “um novo
movimento associativo docente” (NÓVOA, 1999, p. 19) de grupos em defesa de seus
interesses profissionais. As práticas desses grupos associativos concentravam-se em três
eixos: melhoria do estatuto, controle da profissão e definição de uma carreira.
No início do século XX, a escola e a instrução tornaram-se sinônimos de progresso e
os professores tornaram-se seus principais responsáveis. Pela primeira vez, os professores se
sentiram confortáveis na profissão (NÓVOA, 1999). Nesse tempo, os docentes:

[...] gozam de grande prestígio social e usufruem de uma situação econômica
digna, condições que são consideradas essenciais para o cumprimento da
importante missão que está confiada aos professores. Apesar de manterem
uma dinâmica reivindicativa forte, é possível verificar que, nos anos vinte os
professores se sentem pela primeira vez confortáveis no seu estatuto
socioeconômico (NÓVOA, 1999, p. 21).

O professor iniciante do Ensino Médio: processos em (de)formação e...

48

No Brasil, durante a era Vargas (1930–1945) e a abertura para crescente
industrialização, surgiu a necessidade de expansão dos sistemas de ensino, e
consequentemente, da contratação de professores.
A questão pedagógica passou a ocupar espaço central nas reformas daquele período,
na década de 1930, quando foram criados os Cursos de Licenciatura. Ao serem implantados,
foram fortemente marcados pelo domínio de conteúdos específicos – conteúdos culturais
cognitivos – deixando os conteúdos pedagógico-didáticos (SAVIANI, 2009) em segundo
plano.
De acordo com Gatti e Barreto (2009, p. 37) “nos anos de 1930, a partir da formação
de bacharéis, acrescentou-se um ano com disciplinas da área de educação para a obtenção da
Licenciatura, esta dirigida à formação de docentes para o ensino secundário (formação que
veio a se denominar 3+1)”.
Anísio Teixeira implantou o Instituto de Educação do Distrito Federal em 1932,
dirigido por Lourenço Filho e transformou a Escola Normal em Escola de Professores. O
Instituto de Educação de São Paulo, implantado em 1933 por Fernando de Azevedo, teve um
percurso semelhante com a criação da Escola de Professores. De acordo com Tanuri (2000, p.
72, grifos do autor):

[...] caminhava-se, pois, decisivamente rumo à consolidação do modelo
pedagógico-didático de formação docente que permitiria corrigir as
insuficiências e distorções das velhas Escolas Normais caracterizadas por
„um curso híbrido‟, que oferecia, ao lado de um exíguo currículo
profissional, um ensino de humanidades e ciências quantitativamente mais
„significativo‟.

Em 1934, Armando Salles de Oliveira, governador do Estado de São Paulo, nomeou
uma comissão para estudar o projeto de criação de uma Universidade Estadual. Acreditava
que por meio da ciência, de uma formação ideológica, voltaria-se a exercer o poder de
coerção que, em outros tempos, existia no seio da federação e que se fazia por meio da
repressão e de armas. Entende-se assim, que o poder de propagar uma ideologia na camada
popular teria o mesmo efeito da violência física. O projeto deu origem à Universidade de São
Paulo, que incorporou as seguintes escolas superiores existentes: Faculdade de Direito, Escola
Politécnica, Escola Superior de Agronomia, Faculdade de Medicina e Escola de Veterinária.
Foram criadas a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, o Instituto de Ciências Econômicas
e Comerciais e a Escola de Belas Artes (CUNHA, L., 2007, p. 167).
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A criação da Faculdade de Educação e da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
realizou antigo projeto de Fernando de Azevedo, membro da comissão de criação da USP.
Para ele, “a Faculdade de Educação seria o centro de formação de professores para o ensino
secundário” (CUNHA, L., 2007, p. 168).
Os institutos de Educação do Distrito Federal e de São Paulo foram incorporados às
universidades criadas nessas cidades, respectivamente, a Universidade do Distrito Federal e a
Universidade de São Paulo. Nesse sentido, estas instituições tinham a responsabilidade da
formação de professores para escolas secundárias, enquanto que as Escolas Normais se
encarregavam de formar os professores primários (SAVIANI, 2009).
De acordo com Pereira (1999), os cursos de Licenciatura não passaram por alterações
significativas desde a sua criação nas Faculdades de Filosofia, na década de 1930. O Decreto
lei nº 1.190 de 4 de abril de 1939 organizou a Faculdade Nacional de Filosofia da
Universidade do Brasil compondo o modelo adotado nos cursos de formação de professores
“3+1” (SAVIANI, 2009), o qual focalizava, nos três primeiros anos de curso, os
conhecimentos teóricos e específicos, destinando apenas o último ano aos conhecimentos de
caráter pedagógico, que se restringiam a apenas quatro disciplinas oferecidas pelo
departamento da educação: Estrutura e Funcionamento do Ensino; Psicologia da Educação;
Didática; e Prática de Ensino.
O Decreto-lei nº 53/66 determinou os princípios e as normas de organização para as
universidades federais (CUNHA, L., 2007). Dentre eles estava a unidade entre ensino e
pesquisa e “a criação de uma unidade voltada para a formação de professores para o ensino
secundário e de especialistas em questões pedagógicas - a Faculdade (ou centro ou
departamento) de Educação” (CUNHA, L., 2007, p. 179).
Com a criação das faculdades/departamentos de especialistas e de educação, deu-se
início à fragmentação das unidades de formação. Assim:

[...] a estruturação das universidades brasileiras tem seguido quatro modelos
básicos: 1) a agregação dos departamentos em alguns poucos centros; 2) a
reunião dos departamentos em número maior de institutos, faculdades ou
escolas; 3) a ligação dos departamentos diretamente à administração
superior, sem instâncias intermediárias; e 4) a superposição de centros às
faculdades, aos institutos e às escolas (CUNHA, L., 2007, p. 182).

Tem-se a partir daí uma série de legislações que nortearam a estrutura curricular dos
cursos de Licenciatura, dentre as quais podem-se citar as Leis nº 4.024/61 (BRASIL, 1961), nº
5.540/68 (BRASIL, 1968), nº 5.692/71 (BRASIL, 1971) e nº 7.044/82 (BRASIL, 1982).

O professor iniciante do Ensino Médio: processos em (de)formação e...

50

A Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, fixou as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, suscitou um expressivo debate entre liberais e católicos (BRASIL, 1961) e
determinou em seu Art. 59, que a formação de professores para o ensino médio fosse
realizada nas faculdades de filosofia, ciências e letras.
A Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, fixou normas de organização e
funcionamento do Ensino Superior e sua articulação com a escola média. Esta lei foi
promulgada no auge do regime militar, instituindo na Educação Superior, dentre as questões,
a organização de currículos por semestres, a criação de campus universitários, bem como
deflagrou o enfraquecimento do movimento estudantil, dado seu regime político de exceção
(BRASIL, 1968).
A Lei nº 5.692/71 reformulou as Diretrizes de 1961 (BRASIL, 1961), instituindo o
ensino de 1º e 2º graus (este profissionalizante até 1982), e transformou a Escola Normal em
uma habilitação para o magistério. Assim, com esta lei, as Escolas Normais de formação de
professores passaram a ser extintas e a formação passou a ser realizada mediante a introdução
da habilitação do magistério (GATTI; BARRETO, 2009).
Com relação a essa legislação, os estudos de Arroyo (2000, p. 23) revelam que a:

[...] lei nº 5692 de 71 descaracterizou a escola e os currículos de formação.
As Licenciaturas desfiguraram seus mestres. Os currículos gradeados e
disciplinares empobreceram o conhecimento, a escola e os professores. O
peso central dado ao domínio dos conteúdos das áreas nas Licenciaturas e o
peso secundário dado ao domínio das artes educativas reflete essa mesma
concepção e trato descaracterizado do ofício e do campo educativo que vem
se alastrando por décadas.

Foi durante esse período, final da década de 1970 e início dos anos 1980, que
ocorreram diversas discussões sobre reformulação dos cursos de formação de professores.
De acordo com Pereira (2006), havia, durante a primeira metade dos anos 1970, forte
preocupação com a formação técnica dos professores, com o treinamento dos docentes. Na
segunda metade da mesma década iniciou-se um movimento de oposição, e a prática dos
professores passou a ser questionada pelo seu caráter de neutralidade. (PEREIRA, 2006).
Em 1973, o MEC apresentou uma série de indicações visando à alteração dos cursos
de formação de professores, destacando-se entre elas a proposta Valnir Chagas, que instituiu a
criação das “Licenciaturas curtas” (PEREIRA, 2006, p. 55), que previam a formação de
professores polivalentes, capazes de desempenhar diversas funções. Neste período, em 1980,
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o Comitê Nacional Pró-Formação do Educador foi criado que apresentando forte oposição às
propostas do MEC (PEREIRA, 2006).
A Lei nº 7.044, de 18 de outubro de 1982 (BRASIL, 1982) alterou dispositivos da Lei
nº 5.692, de 11 de agosto de 1971, referentes à profissionalização do ensino de 2º grau. Com
esta lei instauraram-se os “cursos de Licenciatura curta, em nível superior, com menos horasaula do que as Licenciaturas plenas, para formar docentes que poderiam atuar da 5ª até a 8ª
séries, mas também de 1ª a 4ª séries” (GATTI; BARRETO, 2009, p. 40).
A partir de 1983 o problema das “Licenciaturas curtas” e plenas tornou-se pauta de
diversas discussões. De acordo com Pereira (2006, p. 57),
[...] à questão específica das “Licenciaturas polivalentes”, a cada ano os
documentos finais dos encontros nacionais desse movimento [Movimento
Nacional de Reformulação dos Cursos de Formação de Educadores]
reafirmam a necessidade de extinção das Licenciaturas de curtas e
parceladas, a médio ou longo prazo e a não-autorização do funcionamento de
novos cursos desta natureza.

Os documentos elaborados em torno da formação dos professores destacavam alguns
problemas que perpassam até hoje os cursos de Licenciatura, sendo eles: dicotomia teoria e
prática; dissociabilidade entre ensino e pesquisa; tratamento diferenciado entre alunos de
cursos nas modalidades Bacharelado e Licenciatura; desvinculação das disciplinas de
conteúdos específicos e pedagógicos e distanciamento entre formação acadêmica e prática
docente.
Com o crescimento significativo de alunos no Ensino Médio, sobretudo a partir da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96) de 1996 (BRASIL, 1996), com a
progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade desse nível de ensino, a formação dos
professores nos cursos de Licenciatura passou a ser alvo de preocupação dos educadores.
Com a lei, os cursos de Licenciatura curta foram extintos e a formação de professores das
séries iniciais foi elevada a nível superior, e, consequentemente, num período curto de tempo,
o “locus de formação de docente no país se deslocou inteiramente para o ensino superior”
(GATTI; BARRETO, 2009, p. 55). Com isso, houve expansão de cursos voltados para a
formação de professores, tanto em instituições públicas, quanto em privadas.
O contexto econômico e social tem forte impacto no aligeiramento da formação desses
profissionais e, consequentemente, na descaracterização da profissão que passa a ter uma
identidade dispersa, com a função de atender ao mercado de trabalho. Desse modo, os
professores passaram a ser identificados como “assalariados, participantes de sindicatos
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fortes, com pouca qualificação e pouco controle sobre o seu trabalho” (HYPOLITO, 1991, p.
12).
A LDB (BRASIL, 1996) foi produzida na atmosfera de políticas neoliberais “que
procuravam promover a reforma do Estado, minimizando o seu papel, e favorecer o
predomínio das regras do mercado em todos os setores da sociedade, incluindo as atividades
educacionais” (PEREIRA, 1999, p. 110-111), incentivando, assim, as políticas de
privatização.
Gatti e Barreto (2009) ressaltam que o número de matrículas tem sido relativamente
maior em instituições privadas quando comparadas às públicas. Sabe-se que a formação
oferecida nas instituições de cunho privado geralmente é precária, predominando uma
formação em que o ensino de conteúdos específicos prevalece sobre os pedagógicos
(PEREIRA, 1999), como se aqueles fossem suficientes para o ensinar. Essa concepção
enviesada sobre formação de professores se perpetua na sociedade atual e é decorrente dos
modelos de formação que emergiram no século XIX para resolver o problema da instrução
popular.
Saviani (2011b) denomina os modelos existentes nas universidades brasileiras de
“modelo dos conteúdos culturais-cognitivos de formação de professores” e “modelo
pedagógico-didático de formação de professores”.
O primeiro deles preocupa-se com o domínio dos conteúdos específicos das
disciplinas pelas quais os professores se tornarão responsáveis. “Considera-se que a formação
pedagógico-didática virá em decorrência do domínio dos conteúdos do conhecimento
logicamente organizado, sendo adquirida na própria prática docente ou mediante mecanismos
do tipo „treinamento em serviço‟” (SAVIANI, 2011b, p. 9). Cabe ao profissional, formado
sob essa perspectiva, a transmissão de conteúdos específicos e a assimilação por parte de seus
alunos. Tal modelo tem sido predominante nas instituições de formação dos professores para
o ensino médio, as Licenciaturas. O segundo, por sua vez, parte do pressuposto que além da
formação específica, a universidade deverá assegurar conhecimentos didático-pedagógicos
para a formação se efetivar, o qual prevaleceu nas Escolas Normais.
Entretanto, as Licenciaturas, responsáveis em formar os docentes que atuam nos
componentes específicos do currículo do Ensino Fundamental – anos finais – e Ensino Médio,
não tiveram uma mudança significativa com a LDB (BRASIL, 1996) e continuaram mantendo
uma estrutura curricular de supervalorização dos conhecimentos específicos, deixando os
conhecimentos pedagógicos em segundo plano, destinando apenas o último ano a estes
saberes, a uma complementação pedagógica (modelo 3+1).
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Este modelo é denominado pela literatura de racionalidade técnica. Cabe ao professor,
visto como um técnico, o domínio de conhecimentos que serão aplicados em situações
práticas (PEREIRA, 1999). Tem-se o entendimento enviesado que o domínio de
conhecimentos específicos é suficiente para se ter boa prática e ser um bom professor. As
principais críticas atribuídas ao modelo são: “separação entre teoria e prática na preparação
profissional, a prioridade dada à formação teórica em detrimento da formação prática e a
concepção da prática como mero espaço de aplicação de conhecimentos teóricos” (PEREIRA,
1999, p. 112).
Segundo Pereira (1999), há um modelo alternativo que vem ganhando espaço, é o
modelo de racionalidade prática. Nele a prática é um espaço de reflexão e criação de novos
conhecimentos. O professor é visto como “um profissional autônomo, que reflete, toma
decisões e cria durante sua ação pedagógica, a qual é entendida como um fenômeno
complexo, singular, instável e carregado de incertezas e conflitos de valores” (PEREIRA,
1999, p. 113). O autor adverte, entretanto, que para ser um bom professor, do mesmo modo
que não basta ter o domínio de conhecimentos específicos ou pedagógicos, não é suficiente ter
apenas o contato com a prática. É preciso uma articulação entre esses saberes para se ter uma
boa formação.
A LDB, ao permitir que profissionais de outras áreas possam tornar-se professores por
meio de cursos de complementação pedagógica de apenas 540 horas (BRASIL, 1996),
cumprindo 300h em práticas de ensino, contribuiu para a precarização da formação docente.
Assim, o sujeito que já atua no magistério, precisa realizar um curso de complementação de
apenas 240 horas. Essa situação é comtemplada pela nova Resolução CNE 2/2015, a qual será
tratada mais adiante. Para Pereira (1999, p. 114-115) a complementação pedagógica enseja
“uma infeliz legitimação do „bico‟ na profissão docente, uma vez que profissionais egressos
de outras áreas, que não optaram, de início, pela carreira de magistério, provavelmente, só
estão na profissão enquanto não conseguem algo melhor para fazer”.
A lei prevê ainda a existência de dois lócus (instituições) para a formação de
professores da Educação Básica: as universidades e os Institutos Superiores de Educação
(ISE). Compreende-se por ISE, de acordo com o CNE/CP nº 115/99:

[...] centros formadores, disseminadores, sistematizadores e produtores do
conhecimento referente ao processo de ensino e de aprendizagem e à
educação escolar como um todo, destinados a promover a formação geral do
futuro professor da Educação Básica (apud PEREIRA, 1999, p.120).
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A ideia do ISE sofreu severas críticas, pois tais espaços não tinham a proposta de
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão como eixo formativo. Representavam
espaços de aligeiramento da formação docente, pois o que se propunham eram atividades na
perspectiva da racionalidade técnica.
É notório que no interior das universidades os conteúdos específicos ficam a cargo de
seus institutos, enquanto que o preparo pedagógico-didático fica sob a responsabilidade das
Faculdades de Educação. A integração desses saberes para a formação dos professores
consiste em um dos dilemas da Licenciatura. Para Saviani (2009) a saída desse dilema
consiste em recuperar a indissociabilidade entre esses conhecimentos. Assim, do mesmo
modo que se organizam grupos de pesquisa, é preciso grupos que discutam o ensino, que
sejam formados por professores responsáveis pelo ensino de componentes curriculares
específicos e por docentes das Faculdades de Educação, em torno de uma nova configuração
para os cursos de Licenciatura.
No entanto, Saviani (2009, p. 8) adverte que:
[...] o problema dos cursos de Licenciatura – isto é, o problema de formação
de professores das quatro últimas séries do ensino fundamental e do Ensino
Médio – não será resolvido sem o concurso das Faculdades de Educação;
mas também não será resolvido apenas por elas, nem mesmo pela
justaposição aos atuais currículos dos cursos de bacharelado, de um currículo
pedagógico-didático organizado e operado pelas faculdades de educação.

Segundo Gatti e Barreto (2009, p. 44), em 1999, o Conselho Nacional da Educação
publicou a Resolução nº 1/99, determinando que os “projetos pedagógicos das diferentes
Licenciaturas deveriam ter obrigatoriamente uma articulação entre si, evitando-se,
portanto, que funcionassem de modo fragmentado”. Em 2002 foram aprovadas as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível
superior, curso de Licenciatura, de graduação plena (BRASIL, 2002a) que objetivam a
construção de uma identidade para os cursos e prevê que “a prática deverá estar presente
desde o início do curso e permear toda a formação do professor” (art. 12). Esta resolução do
CNE/CP nº 01/2002 “constitui-se num conjunto de princípios, fundamentos e procedimentos
a serem observados na organização institucional e curricular de cada estabelecimento de
ensino e aplicam-se a todas as modalidades da Educação Básica” (BRASIL, 2002a, p. 1).
Completando esse documento, a Resolução CNE/CP nº 02/2002 (BRASIL, 2002b),
instituiu a duração e a carga horária mínima para os cursos de Licenciatura, e a
obrigatoriedade de destinarem 1000 horas dessa carga horária às atividades de estágio
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supervisionado (400 horas), à prática como componente curricular (400 horas) e às atividades
científico-culturais (200 horas). O objetivo era “superar as clássicas dicotomias teoria/prática
e Licenciatura/Bacharelado, inspirada na abordagem da chamada „pedagogia das
competências‟” (DIAS DA SILVA; MUZZETI, 2006, p. 15).
Essa diretriz tem caráter amplo e é acompanhada por uma série de outras, cada uma
destinada a um curso de Licenciatura, mas que nem sempre condiz com os princípios
previstos na diretriz para os cursos de formação de professores, verificando-se a
supervalorização de conhecimentos específicos (GATTI; BARRETO, 2009). Essas
resoluções, baseadas em uma série de competências, privilegiam a formação do profissional
técnico de ensino, conforme ocorria em 1970, quando a preocupação pautava-se no
treinamento de métodos de ensino, na transmissão de conhecimentos.
Para Pimenta e Lima (2004), a resolução do CNE nº 02/2002 foi um retrocesso para a
formação dos docentes, pois, ao utilizar o termo “competência, no lugar de saberes
profissionais, desloca a identidade do trabalhador, ficando o trabalhador vulnerável à
avaliação e ao controle de suas competências, definidas pelo „posto de trabalho”‟ (PIMENTA;
LIMA, 2004, p. 85). Trata-se do que Saviani (2011a) denominou de Neoprodutivismo. O
produtivismo na década de 1960 consistia na crença de que a escola deveria contribuir para o
“processo econômico-produtivo” do país (SAVIANI, 2011a, p. 427). Investia-se na formação
do sujeito para que se tornasse mais produtivo e, consequentemente, trouxesse resultados
satisfatórios para a economia – Teoria do Capital Humano. Para o autor, na década de 1990
essa teoria foi reestruturada e passou a ser “guiada pela ênfase nas capacidades e
competências que cada pessoa deve adquirir no mercado educacional para atingir uma melhor
posição no mercado de trabalho” (GENTILI, 2002, p. 51). A responsabilidade passou do
Estado para o indivíduo que deve investir em sua formação para competir no mercado de
trabalho.
Para Pimenta e Lima (2004, p. 87):

[...] as referidas resoluções, ao colocar as competências como núcleo central
dos currículos de formação de professores, podem provocar a redução dos
professores a consumidores de cursos, em busca de permanente atualização
de competências, como forma de competirem no mercado de trabalho da
educação.

Essas resoluções, fundamentadas na aquisição de competências pelos professores,
desconsideram as especificidades do fazer docente, isto é, da produção de conhecimento, uma
vez que os professores trazem contribuições decorrentes de suas experiências em situações
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práticas de sala de aula. Além disso, reduzem o estágio há uma concepção simplista de
“treinamento de competências e aprendizagem de práticas modelares” (PIMENTA; LIMA,
2004, p. 87).
As autoras partem de uma concepção de estágio mais avançada, definida como um
“campo de conhecimento formativo dos futuros professores e integrante de todo projeto
curricular” (PIMENTA; LIMA, 2004, p. 88).
É preciso reconhecer que o estágio se constitui em um campo de pesquisa que oferece
aos estudantes a oportunidade de refletir sobre as práticas pedagógicas dos professores a partir
do referencial de estudo do curso de graduação. Reconhecer o “estágio supervisionado” como
campo de pesquisa significa, conforme os estudos de Pimenta e Lima (2004):

[...] desenvolver um processo formativo integrado em que os atores
(estudante estagiário, professores formadores e professores de Educação
Básica) tenham possibilidade de buscar conhecimentos que permitam a
análise de questões educativas e da profissão docente em contextos
históricos, sociais, culturais, organizacionais e de si mesmos como
profissionais (RIVAS; PEDROSO; BEZERRA, 2013, p. 131).

Não resta dúvida de que a Constituição Federal de 1988 e a LDB (BRASIL, 1996)
ressignificam potencialidades para a Educação Básica, seja no âmbito da democratização do
acesso, ampliação do conceito de educação escolar, responsabilidade do poder público,
conquista de gratuidade da escola pública básica dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de
idade, abrangência da categoria profissionais da educação e elevação da formação de
professores em nível superior.
De acordo com os dados do INEP de 2011, referentes ao Censo Escolar da Educação
Básica, “dos 461.542 professores que atuam no Ensino Médio, em todas as redes, 91% são
formados em curso superior, sendo que 87% são formados em cursos de Licenciatura”
(KUENZER, 2011, p. 670). Em 2013, foram oferecidos 4674 cursos de Licenciatura
presenciais. Destes, 2860 (61%) foram ministrados em instituições públicas e 1814 (39%) em
IES privadas. Os cursos de Licenciatura a distância computam 384, dos quais 243 (63%)
foram ofertados em IES públicas e 141 (37%) em IES privadas (BRASIL/CAPES/DEB,
2013). Tais dados revelam a mudança na configuração de oferta dos Cursos de Licenciatura,
em que as instituições públicas mantêm a liderança. De acordo com Brzezinski (2014, p. 131),
“boa parte dos cursos a distância vincula-se à Universidade Aberta do Brasil (UAB)”.
Entretanto, são poucos os alunos que lecionam em sua área de formação. De acordo
com os dados do INEP:
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[...] a disciplina mais crítica é Física, em que apenas 25,7% têm formação
específica; Química, Artes e Língua e Literatura Estrangeira têm
aproximadamente 40% de professores com formação específica; nas demais
disciplinas, à exceção de Educação Física, onde este percentual é o mais alto
(77,2%), o percentual de professores que têm formação específica fica entre
50% e pouco mais de 60% (KUENZER, 2011, p. 671).

Os estudantes buscam cursos de Licenciatura que representam melhor competitividade
no mercado de trabalho. Para Pinto (2014), o problema está correlacionado à falta de
incentivo à conclusão dos cursos de graduação e à pouca atratividade da carreira docente.
Segundo dados levantados pelo autor, apenas a oferta em universidades públicas seria
suficiente para atender à demanda de professores, entretanto é preciso investigar porque a
maioria dos licenciados não estão atuando como professores.
Para Kuenzer (2011), o fato está associado à identidade dos cursos que formam os
professores para atuar no Ensino Médio. Historicamente, as Licenciaturas foram apenas um
complemento do Bacharelado e, em função disso, “muitos alunos optam pela dupla
graduação, por meio da complementação, por entender que a Licenciatura pode abrir uma
possibilidade de trabalho quando o bacharelado não o fizer” (KUENZER, 2011, p. 672). Além
disso, a desvalorização da carreira com baixos salários, condições precárias de trabalho,
intensificação de responsabilidade e pouco reconhecimento social não atraem os professores a
exercer a profissão.
Entretanto, apesar dos avanços das legislações, as assimetrias

continuam

principalmente no que se refere à formação de docentes (inicial e continuada) e escassez de
professores no Ensino Médio. De acordo com Brzezinski (2014, p. 121):

[...] transcorridos oito anos do governo popular do presidente Luiz Inácio
Lula da Silva e três do mandato Dilma Rousseff, o Estado pelas evidências,
deverá manter por muito tempo o status de pedagogo do treinamento em
serviço de professores, haja vista a quantidade de pessoas que praticam a
docência sem a devida formação. A estatística divulgada pelo INEP (2013)
mostra que das 2.101.408 funções docentes, 1.418.418 são ocupadas por
professores graduados em cursos de Licenciatura, portanto, 692.990 deles
são leigos.

Os dados apontados pela autora comprovam a distorção entre admissões de
professores para atuar na Educação Básica, a falta de qualificação preconizada na legislação e
o desestímulo à carreira docente.
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Recentemente foi publicada a Resolução do CNE nº 02/2015 (BRASIL, 2015) que
define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos
de Licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda
Licenciatura) e para a formação continuada, determinando que os cursos de formação de
professores de 3.200 horas sejam organizados da seguinte forma, privilegiando a parte prática
de conhecimento:

I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular,
distribuídas ao longo do processo formativo;
II - 400 (quatrocentas) horas dedicadas ao estágio supervisionado, na área de
formação e atuação na Educação Básica, contemplando também outras áreas
específicas, se for o caso, conforme o projeto de curso da instituição;
III - Pelo menos 2.200 (duas mil e duzentas) horas dedicadas às atividades
formativas estruturadas pelos núcleos definidos nos incisos I e II do artigo
12 desta Resolução, conforme o projeto de curso da instituição;
IV - 200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento
em áreas específicas de interesse dos estudantes, conforme núcleo definido
no inciso III do artigo 12 desta Resolução, por meio da iniciação científica,
da iniciação à docência, da extensão e da monitoria, entre outras, consoante
o projeto de curso da instituição (BRASIL, 2015, p. 12).

Apesar da tentativa de se pensar uma política que contribua para aproximação dos
cursos de formação de professores com a realidade escolar, o documento é muito amplo e
perde sua essencialidade no que se refere aos principais temas contemplados: formação inicial
e formação continuada. É notório o atrelamento da formação à base nacional comum de
currículo, conforme indica o Art. 5º:

[...] a formação de profissionais do magistério deve assegurar a base comum
nacional, pautada pela concepção de educação como processo emancipatório
e permanente, bem como pelo reconhecimento da especificidade do trabalho
docente, que conduz à práxis como expressão da articulação entre teoria e
prática e à exigência de que se leve em conta a realidade dos ambientes das
instituições educativas da Educação Básica e da profissão [...] (BRASIL,
2015, p. 6).

O que significa esse atrelamento? Qual o entendimento dos princípios da base comum
nacional concebida pela Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação
(ANFOPE) (BRZEZINSKI, 2011) e recomendada no Documento Final da Confederação
Nacional da Educação elaborado em 2010? Além disso, essa resolução prevê que as
universidades públicas estaduais alterem a organização de seus cursos de formação de
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professores, destinando grande parte da carga horária às atividades práticas, partindo de uma
concepção instrumental de ensino.
Saviani (2011b), ao analisar as políticas de formação docente no Brasil, aponta que
esses documentos são dispersos, com dilemas, de modo que “não imprimem uma orientação
segura e não garantem os elementos para uma formação consistente” (SAVIANI, 2011b, p. 8),
pois ao mesmo tempo são restritivas e extensivas.

A restrição diz respeito àquilo que configura a pedagogia como um campo
teórico prático dotado de um acúmulo de conhecimentos e experiências
resultantes de séculos de história. Mas são extensivas no acessório, isto é, se
dilatam em múltiplas e reiterativas referências à linguagem hoje em
evidência, marcada por expressões como conhecimento ambiental-ecológico;
pluralidade de visões de mundo; interdisciplinaridade, contextualização,
democratização; ética e sensibilidade afetiva e estética; exclusões sociais,
étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas; diversidade;
diferenças; gêneros; faixas geracionais; escolhas sexuais (SAVIANI, 2011b,
p. 6).

A falta de clareza e a dispersão dos documentos que orientam os cursos de formação
de professores resultam em profissionais mal preparados para lidar com a complexidade da
tarefa docente. O autor afirma que a preocupação da política educacional consiste em formar
professores cada vez mais técnicos, em cursos de curta duração, com menor gasto possível,
capazes simplesmente de aplicar regras e conteúdos que devem ser assimilados pelos
estudantes. Não há a preocupação com a formação de um professor culto que domina
conhecimentos científicos, filosóficos, que compreende os processos humanos e sociais, e
realiza um trabalho de boa formação humana e social com seus alunos. A Resolução CNE nº
2/2015 ao ampliar a carga horária mínima dos Cursos de Licenciatura para 3.200 horas atende
a uma demanda antiga das instituições que lutam pela qualidade de formação de professores
no Brasil, mas deve ser acompanhada por políticas públicas e mecanismos que viabilizem esta
formação.
Considera-se que a construção da identidade dos professores está fortemente ligada a
essa trajetória da profissão docente, que inclui a institucionalização de espaços formativos e a
exigência de formação em nível superior, além da integração dos saberes experienciais,
específicos e pedagógicos nos cursos de Licenciatura, das vivências dos professores enquanto
estudantes e enquanto docentes no início de carreira. Portanto, neste debate acerca da
identidade docente, ressaltam-se os saberes e a profissionalidade docente, explicitados abaixo.
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3.2 Saberes e profissionalidade docente

Além da trajetória de criação dos cursos de Licenciatura, responsáveis por formar os
docentes da Educação Básica, sobretudo os que atuam no Ensino Médio, que são objeto de
estudo deste trabalho, é preciso considerar que a docência constitui-se como parte do processo
de construção da profissionalidade docente. Ela possui, por base, diferentes saberes: os
saberes advindos da experiência, os conhecimentos específicos e os pedagógicos (PIMENTA,
2000). Entende-se por saberes de experiências os que estão relacionados com as vivências dos
educandos, que se configuraram ao longo de sua trajetória escolar, bem como os que são
decorrentes de suas experiências enquanto docentes.
Os conhecimentos específicos decorrem da formação dos professores em áreas
específicas de conhecimentos. Para Pimenta (2000, p. 23) “discutir a questão dos
conhecimentos nos quais são especialistas (História, Física, Matemática, das Línguas, das
Ciências Sociais, das Artes...) constitui o segundo passo na construção da identidade
docente”. Para explicitar melhor esse saber, a autora utiliza Morin (1993) e distingue os
conceitos de conhecimento e de informação. A informação é apenas o primeiro estágio do
conhecimento, para conhecer é preciso trabalhar com as informações obtidas, analisando-as e
realizando reflexões sobre elas. Cabe aos professores realizarem essa mediação para que seja
possível, a partir das reflexões sobre as informações, adquirir conhecimentos que contribuam
com a humanização. Os saberes de ordem pedagógica não se limitam às aulas de didática, de
saber ensinar, mas levam ao processo de estreitamento da profissão, pois visam a um processo
de articulação dos saberes específicos da profissão com saberes experienciais e saberes
pedagógicos.
Para Pimenta (2000), a formação de professores deveria constituir-se da articulação
desses três tipos de saberes: experiência, conhecimentos específicos e pedagógicos,
contribuindo para a construção da identidade dos futuros professores. Assim, a autora
considera que:

[...] é na mobilização desta tríade articulada de saberes que os professores
encontram o referencial para desenvolverem a capacidade de investigar a
própria atividade e, a partir dela, constituírem e transformarem os seus
saberes-fazeres docentes, num processo contínuo de construção de suas
identidades como professores (PIMENTA, 2000, p. 8).
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Nesse sentido, Saviani (1996) destaca um conjunto de saberes essenciais que devem
estar integrados no processo de formação dos educadores, contribuindo para a
construção/determinação da identidade dos profissionais de ensino. Destacam-se o saber
atitudinal, o saber crítico-contextual, os saberes específicos, o saber pedagógico, e o saber
didático curricular.
O saber atitudinal refere-se a atitudes e comportamentos atribuídos ao sujeito na
posição de docente; o saber crítico-contextual trata do conhecimento pelo educador do
contexto e das condições sócio-históricas em que atua, identificando as transformações da
sociedade, determinantes do trabalho educativo; os saberes específicos são oriundos dos
conhecimentos especializados, trabalhados nas mais variadas disciplinas encontradas no
currículo escolar; o saber pedagógico consiste nos saberes decorrentes do estudo das teorias
educacionais, são esses que caracterizam a singularidade da profissão docente; o saber
didático-curricular envolve os conhecimentos, conteúdos, procedimentos associados à
organização da tarefa educativa (SAVIANI, 2009).
É preciso considerar que, além desses saberes imprescindíveis para o exercício da
profissão, há outros espaços que contribuem para a formação docente, tais como, a igreja, a
família e as próprias experiências escolares dos professores. Para Tardif (2012, p. 11), “o
saber dos professores é o saber deles e está relacionado com a pessoa e a identidade deles,
com a experiência de vida e com a sua história profissional, com as suas relações com os
alunos em sala de aula e com os outros atores na escola, etc.”.
Para Pimenta (2000, p. 6) a identidade é “um processo de construção do sujeito
historicamente situado”, isto é, ela não pode ser adquirida e nem é imutável, mas é construída,
a partir de um dado contexto histórico, conforme a necessidade da sociedade. É nesse sentido,
que a autora enfatiza a necessidade de construção de uma nova identidade profissional do
professor que atenda à sociedade contemporânea. Desse modo, a identidade docente constróise a partir:

[...] da significação social da profissão; da revisão constante dos significados
sociais da profissão; da revisão das tradições. Como, também, da
reafirmação de práticas consagradas culturalmente e que permanecem
significativas. Práticas que resistem a inovações, porque estão prenhes de
saberes válidos às necessidades da realidade. Do confronto entre as teorias e
as práticas, da análise sistemática das práticas à luz das teorias existentes, da
construção de novas teorias, constrói-se, também, pelo significado que cada
professor, enquanto ator e autor confere à atividade docente no seu cotidiano
a partir de seus valores, de seu modo de situar-se no mundo, de sua história
de vida, de suas representações, de seus saberes, de suas angústias e anseios,
do sentido que tem em sua vida: o ser professor. Assim, como a partir de sua
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rede de relações com outros professores, nas escolas, nos sindicatos e em
outros agrupamentos (PIMENTA, 2000, p. 7).

Corroborando com essa concepção, Gatti (1996) afirma que a identidade dos
professores não está instalada, isto é, ela não é dada, mas é construída em seu cotidiano, pelo
sujeito em movimento, com base nas suas vivências, em suas experiências escolares e de
práticas docentes. Assim, o professor “é um ser em movimento, construindo valores,
estruturando crenças, tendo atitudes, agindo, em razão de um tipo de eixo pessoal que o
distingue dos outros: sua identidade” (GATTI, 1996, p. 85).
Reconhece-se que o cotidiano escolar apresenta elementos constitutivos dessa
identidade, uma vez que toda organização escolar, normas, vivências com funcionários,
demais professores, alunos e pais de alunos contribuem para os processos identitários dos
sujeitos (NÓVOA, 2009). Assim:
[...] o conjunto da escola – sala de aula, sala de professores, corredores,
recreio, projeto pedagógico (com certos conteúdos), regras para o convívio
social, avaliação e conselhos de classe – é tempo e espaço de produção de
subjetividades; define normativa e singularmente os sujeitos que por ele
circulam e, por consequência, a forma de produção de suas experiências
(CAMARGO; MARIGUELA, 2007, p. 57).

As relações dos professores estabelecidas com esse conjunto, escola e sujeitos
envolvidos no processo educativo, demonstram as singularidades do trabalho docente e a
complexidade da profissão. Desse modo, uma formação, que não apresente essa aproximação
com a realidade do ensino, contribui para a constituição de professores desorientados e
insatisfeitos com sua atuação docente.
Com a organização da sociedade contemporânea, com os novos recursos tecnológicos
e com a produção e acesso ao conhecimento de modo instantâneo pela internet, os professores
sentem-se pressionados a realizar atividades para as quais não foram preparados nos cursos de
formação. O trabalho do professor vem ganhando uma organização, na qual ele:

[...] deve atender a todas as exigências da contemporaneidade, a formação
integral e completa dos alunos, capacitá-los com uma cultura geral e também
diversificada possibilitando o conhecimento científico, a comunicação e o
raciocínio lógico. Como também trabalhar com os alunos as diversas
dimensões do ser humano para alcançar sua plena formação psicológica,
afetiva e emocional (PASCHOALINO, 2008, p. 8).
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Para Paschoalino (2008) todas essas demandas provocam conflitos dos docentes com a
profissão. Assim, a falta de clareza e o excesso de funções atribuídas ao professor provocam a
fragilidade da profissão e do docente, que se sente culpado por não alcançar resultados
almejados.
Esses aspectos revelam a complexidade da tarefa docente. De acordo com Cunha
(2009, p. 83):

[...] a docência é uma atividade complexa, que exige tanto uma preparação
cuidadosa, como singulares condições de exercício, o que pode distingui-la
de algumas outras profissões. Ou seja, ser professor não é tarefa para
neófitos, pois a multiplicidade de saberes e conhecimentos, que estão em
jogo na sua formação, exigem uma dimensão de totalidade, que se distancia
da lógica das especialidades, tão cara a muitas outras profissões, na
organização taylorista do mundo do trabalho. Nelas, sabe-se cada vez mais
de cada vez menos. Fogem dessa lógica as relações entre múltiplas
dimensões e o objeto de estudo e de trabalho se fraciona. Se esse modelo
serve para algumas profissões de naturezas diversas, distancia-se,
certamente, da docência e das atividades profissionais dos educadores, pois a
sua complexidade não abre mão da dimensão da totalidade. Mesmo que seja
factível a dedicação a um determinado campo de conhecimento, o exercício
da docência exige múltiplos saberes que precisam ser apropriados e
compreendidos em suas relações.

É diante dessa complexidade que se ressalta a importância do estágio nos cursos de
formação de professores como campo de aproximação dos referenciais teóricos estudados
com o contexto real da docência, contribuindo, consequentemente, para a construção de um
docente seguro, confiante em sua profissão, que reconhece a especificidade da tarefa docente.
O reconhecimento da docência enquanto profissão vem apresentando um viés
contraditório, pois ao mesmo tempo em que se busca uma identidade para esses profissionais
de ensino, ocorre um processo de deterioração. As condições precárias para realização do
trabalho docente, os baixos salários, o cotidiano escolar difuso e a complexidade da profissão
têm provocado o desinteresse pela carreira, bem como a descaracterização da profissão
professor.
Libâneo (1998, p. 90) afirma que o profissionalismo significa: “compromisso com um
projeto político democrático, participação na construção coletiva do projeto pedagógico,
dedicação ao trabalho de ensinar a todos, domínio da matéria e métodos de ensino, respeito à
cultura dos alunos, assiduidade, preparação de aulas, etc.”. Entretanto, para que se tenha esse
profissionalismo, é preciso um processo de valorização da docência, pois com uma formação
deficiente e condições precárias para desenvolverem o seu trabalho, os professores não se
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sentem estimulados a permanecer na carreira, nem investir em cursos para melhorar o
desenvolvimento de seu trabalho.
A questão da formação precária de professores é um problema que vem se arrastando
há muito tempo, uma vez que ela vem infimamente se adequando à organização da sociedade
contemporânea, marcada pelas novas tecnologias. Em decorrência disso, os professores saem
das universidades mal preparados para a docência, “com um nível de cultura geral e de
informação extremamente baixo, o que resulta num segmento de profissionais sem as
competências pessoais e profissionais para enfrentar as mudanças que estão ocorrendo na
sociedade” (LIBÂNEO, 1998, p. 91).
Constata-se que, com a universalização do acesso à educação e a progressiva
obrigatoriedade de atendimento para os sujeitos de 4 a 17 anos – Lei nº 12.796, de 4 de abril
de 2013 (BRASIL, 2013) –, tem-se agravado ainda mais a crise educacional, uma vez que o
cumprimento desse atendimento vem ocorrendo de forma precária, com salas superlotadas,
escolas com infraestrutura e recursos precários, falta de apoio à categoria de professores,
baixos salários, desmotivação dos docentes com a carreira.
Por outro lado, vivencia-se uma cultura de culpabilização dos professores, tendo em
vista a precarização de sua formação inicial, que não dispõe de recursos e nem do interesse do
poder público em investir em processos formativos que contribuam com essa formação. No
entanto, para Arroyo (1985), é preciso ir além dos processos formativos do professor e pensar
na formação ou deformação que os sujeitos sofrem ao entrar no mercado de trabalho. O autor
destaca que as instituições de formação possuem a responsabilidade de “formar o profissional
que será deformado no próprio ambiente de trabalho” (ARROYO, 1985, p. 12). Para o autor,
a preocupação com a formação dos professores não é suficiente para garantir a qualidade do
ensino, é preciso considerar as condições de trabalho em que esses profissionais estão
inseridos e que afetam a construção de suas identidades enquanto docentes.
Para superar essa deficiência relacionada ao problema da formação inicial e a relação
com ambiente de trabalho, Libâneo (1998) propõe maior articulação entre os espaços
formativos e a prática na realidade, enfatizando que a prática deve estar presente desde o
início do curso, pois isso “significa tomar a prática profissional como instância permanente e
sistemática na aprendizagem do futuro professor e como referência para organização
curricular” (LIBÂNEO, 1998, p. 95).
É nesse sentido que Nóvoa (2009) defende que a formação do professor seja
construída dentro da profissão, aproximando os estudantes das rotinas escolares. Acredita que
a “formação de professores ganharia muito se se organizasse, preferencialmente, em torno de
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situações concretas, de insucesso escolar, de problemas escolares ou de programas de ação
educativa” (NÓVOA, 2009, p. 34). Uma vez que, o envolvimento com a prática, com o
cotidiano escolar, traria elementos para serem discutidos nas disciplinas dos cursos.
Para tanto, o autor aponta algumas disposições (o conhecimento; a cultura
profissional; o tacto pedagógico; o trabalho em equipe e o compromisso social) que
caracterizam o que é ser um bom professor. Para se ensinar é preciso ter conhecimento,
diálogo com os colegas de trabalho e bom relacionamento com os alunos, pois são nessas
circunstâncias, partindo de um compromisso social e comum, que supere as condições sociais
desfavorecidas nas quais muitos discentes estão inseridos, que se desenvolvem projetos
educativos, por meio dos quais os docentes vão aprendendo a serem professores (NÓVOA,
2009).
Além do aprendizado profissional que ocorre por meio da relação com seus pares, no
dia a dia escolar, o autor aponta a necessidade de se propor cursos de formação que superem a
dicotomia teoria e prática, que valorizem a formação dentro da profissão e o trabalho coletivo
nas situações do cotidiano escolar, contribuindo com elementos de reflexão na formação dos
novos professores. A docência não consiste simplesmente na transmissão de conhecimentos,
ela é muito mais do que isso, “é um outro lugar, um terceiro lugar, no qual as práticas são
investidas do ponto de vista teórico e metodológico, dando origem à construção de um
conhecimento profissional docente” (NÓVOA, 2009, p. 33).
Reconhece-se, assim, a importância da aproximação dos cursos de Licenciatura com a
realidade escolar, contribuindo para reflexões dos futuros professores sobre seu campo de
atuação. Para o autor, só haverá mudanças significativas no campo de formação de
professores se “a comunidade dos formadores de professores” e a “comunidade dos
professores” articularem-se, de modo que haja uma aproximação com o cenário de atuação
desses profissionais, possibilitando uma reflexão coletiva do trabalho que está sendo realizado
e havendo, portanto, “uma maior presença da profissão na formação” (NÓVOA, 2009, p. 18).
Nóvoa (2009, p. 18) adverte que não se trata de:

[...] defender perspectivas de mitificação da prática ou modalidades de antiintlectualismo na formação de professores (LADWING, 2008). Trata-se,
sim, de afirmar que as nossas propostas teóricas só fazem sentido se forem
construídas dentro da profissão, se forem apropriadas a partir de uma
reflexão dos professores sobre o seu próprio trabalho.

Nesse sentido, fazem-se necessários espaços de formação, em que os professores
possam, a partir de suas experiências práticas e juntamente com os especialistas
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significativamente.
Para tanto, Nóvoa (2009) estabelece a teoria da pessoalidade. Uma perspectiva que
visualiza a construção do conhecimento pessoal dentro do conhecimento profissional,
considerando que o professor não é simplesmente um técnico, mas uma pessoa. O autor
considera que ambos os conhecimentos, pessoais e profissionais, auxiliam na construção da
identidade dos sujeitos, visto que as relações estabelecidas no cotidiano escolar, com outros
colegas de trabalho e alunos, propiciam aos professores criarem seu estilo, sua identidade,
docente. Considera-se, assim, que os primeiros anos de docência consistem no período que
tem forte influência sobre como os professores definem sua vida profissional, pois é nesse
período que vão aprendendo a conciliar sua vida pessoal com a profissional. Entretanto, sabese que “ensinamos aquilo que somos e que, naquilo que somos, se encontra muito daquilo que
ensinamos” (NÓVOA, 2009, p. 38).
Libâneo (1998) propõe que a formação continuada desses profissionais da docência
ocorra por meio da articulação das instituições de formação e da realidade escolar, de modo
que se propiciem condições para que o professor vá até a universidade discutir e refletir suas
práticas a partir de seus saberes experienciais.
A formação inicial compreende os processos formativos que antecedem a entrada dos
sujeitos no campo profissional, trata-se de uma iniciação à profissionalidade, enquanto que a
formação continuada, por sua vez, remete aos processos de aperfeiçoamento dos profissionais
que já atuam no contexto educacional (PIMENTA apud ASSOLINI; LASTÓRIA, 2010)7 .
É durante os processos formativos, inicial e contínuo, que os professores tomam
conhecimento e constroem sua profissionalidade docente. Além do investimento nesses
processos formativos, é preciso ter um olhar para o ambiente de inserção dos egressos dos
cursos de professores. Arroyo (1985, p. 14) enfatiza que:

[...] se é importante, pois, insistir na falta de preparo dos profissionais de
ensino e na desfiguração sofrida pelos centros de formação, não é de menor
importância insistir nessas transformações ocorridas na organização do
trabalho a que são submetidos esses profissionais. Nossa hipótese é que
essas transformações estão na raiz do despreparo profissional e na
desfiguração dos cursos que deveriam formá-lo.

7

Entrevista concedida pela Prof.ª Selma Garrido Pimenta às professoras Filomena Elaine Paiva Assolini e
Andréa Coelho Lastória da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto.
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Entende-se, assim, a necessidade de políticas públicas que se atenham ao
acompanhamento dos professores recém-formados em sua inserção na carreira docente (ou
seja, em seu ambiente de trabalho), que ocorre, normalmente, em contextos precários. Assim,
e com o intuito de levantar aspectos que contribuem para a sua profissionalidade docente,
buscou-se, neste trabalho, investigar como ocorreu esse processo de inserção dos professores
iniciantes do Ensino Médio na rede estadual do município de Ribeirão Preto/SP. Para tanto,
recorreu-se aos estudos existentes na área, explanados no próximo tópico.

3.3 O professor iniciante no Ensino Médio e sua profissionalidade docente

Entende-se por professor iniciante o sujeito que está se inserindo na carreira
profissional. De acordo com Huberman (1995), a inserção na carreira constitui-se pelos
primeiros anos de docência dos professores, um período caracterizado pela sobrevivência dos
recém-formados, durante o qual vão construindo suas identidades enquanto profissionais.
De tal modo, o início da docência é “um período de tensões e aprendizagens intensivas
em contextos geralmente desconhecidos, durante o qual os professores iniciantes devem
adquirir conhecimentos profissionais e manter um certo equilíbrio pessoal” (MARCELO
GARCIA, 2011, p. 9).
De acordo com o relatório da Organização de Cooperação e Desenvolvimento
Econômico – OCDE (OCDE, 2006), intitulado “Professores são importantes: atraindo,
desenvolvendo e retendo professores eficazes”, esse período, de início na carreira, é marcado
por uma elevada taxa de evasão que declina à medida que aumenta o tempo dos professores
na profissão.
Dentre os fatores que provocam a opção dos professores iniciantes pela desistência da
carreira docente, podem-se citar, além da desvalorização da especificidade de sua profissão,
os salários baixos comparados a outras profissões que exigem o mesmo nível de ensino
(GATTI; BARRETO, 2009), as dificuldades de adaptação às normas e às regras a que são
submetidos, o cotidiano escolar, o adoecimento, o distanciamento entre os cursos de formação
e o contexto real de atuação.
Os professores que atuam no Ensino Médio vivenciam a precariedade das condições
de trabalho mais intensamente, pois, além de preparar aula para diversas turmas, necessitam
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pegar aulas em diferentes escolas para completar a carga horária, tendo, em algumas
situações, que lecionar em disciplinas que nem correspondem a sua especialidade.
Krawczyk (2011) evidencia, em seus estudos, que há mecanismos utilizados pelo
Estado na busca por estratégias de permanência dos estudantes no Ensino Médio, mas não há
a preocupação em manter os professores iniciantes na profissão, pois não são oferecidas
condições adequadas para o desenvolvimento de seu trabalho. Assim, dentre os principais
fatores da evasão dos docentes, desse nível de ensino, estão: a falta de recursos, os meios de
contratação, gestão da sala de aula, quantidade de turmas e remuneração. Desse modo, os
professores que estão iniciando, inserindo-se na carreira, sentem-se frustrados pelas condições
de trabalho às quais são submetidos ao adentrarem nesse contexto.
Para Veenman (1984), é nesse período que os sujeitos, que estão passando de
estudantes a professores, vivenciam o “choque com a realidade”, que se caracteriza por ser
um “proceso de intenso aprendizaje, del tipo ensayo-error en la mayoría de los casos, y
marcado por un principio de supervivencia y por un predomínio del valor de lo práctico”
(MARCELO GARCÍA, 2011, p. 9) 8. É como se de repente “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 qual percebe não estar preparado” (SILVA, 1997,
p. 53).
Assim, o início da carreira é marcado por intensa aprendizagem e pelo princípio de
sobrevivência. Huberman (1995) verificou que o sentimento de descoberta, típico de início de
careira, é motivador para suportar esse sentimento de sobrevivência de “choque com o real”.
Pois, “o aspecto da „descoberta‟ traduz o entusiasmo inicial, a experimentação, a exaltação
por estar, finalmente, em situação de responsabilidade (ter a sua sala de aula, os seus alunos, o
seu programa), por se sentir colega num determinado corpo profissional” (HUBERMAN,
1995, p. 39). Embora o autor admita que a trajetória da carreira docente seja distinta entre os
indivíduos, pois envolve uma série de fatores como a história de vida pessoal e o meio em que
os sujeitos se inserem, afirma a existência de características comuns no desenvolvimento
profissional dos professores.
De acordo com o autor, na literatura sobre o assunto, definem-se “sequências” que
atravessam as mais diferentes profissões, dentre elas a de “exploração” e a de “estabilização”.
A exploração consiste na experimentação de uma função provisória que pode avançar para
uma fase de estabilização e comprometimento com a profissão. É a partir desses conceitos,
8

Intenso processo de aprendizagem, do tipo ensaio e erro na maioria dos casos, e marcado por um princípio de
sobrevivência e predominância do valor da prática (tradução nossa).
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que Hubermam (1995) realiza um estudo sobre a carreira docente e delimita o ciclo da vida
profissional dos professores em fases, perceptíveis na carreira do professor, ocorrendo de
forma linear ou não. São elas: Entrada na Carreira; Estabilização; Diversificação ou
Dinamismo9; Pôr-se em questão10; Serenidade e Distanciamento afetivo11; Conservadorismo e
Lamentações12; e Desinvestimento13. Considerando o objeto de investigação deste trabalho: a
inserção e a permanência dos professores iniciantes atuantes em áreas do currículo do Ensino
Médio nas escolas estaduais localizadas em Ribeirão Preto/SP, há três anos, descrevem-se
brevemente as fases que orientam este estudo: Entrada na Carreira e Estabilização.
A Entrada na Carreira consiste nos primeiros anos de ensino (2-3 anos). Trata-se do
contato inicial dos professores com a profissão, do “choque com o real”, do estágio de
“sobrevivência” e de “descoberta” de alternativas para lidar com a complexidade da docência,
marcada pelo “tatear constante, a preocupação consigo próprio [...], a distância entre os ideais
e as realidades quotidianas da sala de aula, a fragmentação do trabalho, a dificuldade em fazer
face,

simultaneamente,

a

relação

pedagógica

e

transmissão

de

conhecimentos”

(HUBERMAN, 1995, p. 39), dentre outros aspectos.
Trata-se do momento em que os professores precisam ensinar e aprender a ensinar, do
período em que vão construindo as suas identidades enquanto profissionais. Ainda, de acordo
com o autor é a “descoberta”, o entusiasmo com a profissão em pertencer a uma categoria que
possibilita suportar o primeiro, isto é, sobreviver às dificuldades encontradas no início da
carreira. Lembrando, que geralmente restam, para os professores iniciantes, as piores turmas,
horários e escolas descentralizadas para sua atuação.

9

Caracteriza-se por um momento de experimentação, de busca de novos desafios, de novas estratégias de ensino,
de novos modos de organizar seus planos de aula. Muitos buscam por cargos administrativos que os envolvam
em novas situações que tragam prestígio.
10
Caracteriza-se pelo conformismo, por uma “crise” na carreira, nas quais as pessoas se põem em
questionamento de continuar na profissão ou embarcar em novas aventuras. As estruturas político-sociais e as
condições de trabalho podem influenciar nessa reflexão.
11
Os professores sentem-se confortáveis com a posição assumida e há um distanciamento afetivo na relação com
os alunos, dificultando a comunicação com eles. Na maioria das vezes os próprios alunos tratam professores
mais jovens com uma essência de “amigo” e não fazem o mesmo com professores mais velhos.
12
Caracteriza-se pela resistência às inovações e queixas do comportamento dos alunos, dos novos professores, da
organização escolar que pouco se parece com a que tiveram em seu percurso acadêmico. Cada vez mais o lado
afetivo é deixado de lado e os problemas têm suas raízes quase sempre encontradas nos próprios alunos.
13
Deixa-se de investir na carreira profissional que já está no fim e passa-se a dedicar mais tempo a outras
atividades de seu gosto. Huberman (1995) adverte que o desinvestimento típico dos anos finais da carreira pode
aparecer antes, em função da frustração dos professores com a profissão, assim há grupos de docentes que
“desistem já no meio da carreira, ou que, desiludidos com os resultados do seu trabalho, ou das reformas
empreendidas, canalizam para outros lados as suas energias” (HUBERMAN, 1995, p. 46).
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No caso, dos professores do Ensino Médio, que precisam lecionar em mais de uma
instituição para complementação de carga horária, é mais difícil pelo fato de terem que se
locomover em um curto espaço de tempo para outra escola, prejudicando a criação de um
vínculo entre profissionais, instituições e os demais colegas de trabalho, contribuindo para
uma identidade difusa, descomprometida com a profissão. A sobrevivência implica a
capacidade de administrar, o que se traduz como “choque do real”, que seria o encontro inicial
com a complexidade da situação profissional, a dicotomia entre as teorias estudadas, as ideias
e as realidades da prática cotidiana dentro da sala de aula, as dificuldades com os alunos que
causam problemas, com o material didático inadequado, entre outros. Entende-se que os dois
aspectos, sobrevivência e descoberta possam ser vividos concomitantemente ou isoladamente
(HUBERMAN, 1995).
A Estabilização é a fase do “comprometimento” ou da “tomada de responsabilidades”
(HUBERMAN, 1995, p. 39). De acordo com o autor, na pesquisa realizada por Burden
(1971), os professores entrevistados falaram de uma 2ª fase na carreira, na qual passam a ter
uma confiança crescente e sentem-se confortáveis em ter um estilo próprio de ensino. Essa
fase corresponde ao período entre 4 e 6 anos de experiência como docente. Trata-se do
momento que se identifica um comprometimento definitivo com a profissão e o processo de
construção da identidade profissional, em que o sujeito passa a se afirmar como professor.
Essa escolha implica em renúncias a outras identidades, pois a estabilização significa ter
autonomia na prática, conquista da forma própria dentro da classe profissional, bem como
sentimentos de libertação, emancipação e autonomia, decorrentes do domínio no plano
pedagógico. Como os professores têm confiança no que fazem, eles se afirmam no sentido de
aproveitar mais o espaço da sala de aula, com todo o potencial que esta oferece, e passam a
entender que sua sala não é perfeita e homogênea, aprendem a lidar com as diferenças e a não
se sentirem frustrados, pois compreendem que nem tudo pode ser planejado no cotidiano da
sala de aula.
Corroborando nesta direção, Tardif (2012) mostra que o início da carreira é marcado
pelo que ele chama de fenômeno de evolução, que possui duas fases. A primeira (até 3 anos),
marcada por uma escolha provisória, de tentativas e erros. A segunda (até 7 anos), de
estabilização, caracterizada por maior confiança dos docentes no domínio do processo de
ensino e aprendizagem. Para Mariano (2012, p. 83), “a evolução na carreira é acompanhada
de um domínio maior do trabalho e também de um bem-estar pessoal”.
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Desse modo, a inserção consiste nos anos iniciais da carreira, no período em que
ocorre a transição dos sujeitos de estudantes a docentes (VAILLANT; MARCELO, 2012), em
que estes vão assumindo uma nova identidade como professores.
A partir dessa concepção, Vaillant e Marcelo (2012) distinguem quatro modelos de
iniciação (inserção) à docência: a) Modelo nadar ou fundir-se: a responsabilidade é do
docente principiante, as instituições ausentam-se dessa responsabilidade. Parte-se de um ideal
enviesado de que o jovem docente é professor e já deve compreender como lidar com as
relações que se estabelecem em seu campo de trabalho; Modelo colegial: caracteriza-se por
uma relação espontânea do docente principiante com seus pares e administração. Os docentes
mais experientes tornam-se tutores informais; Modelo de competência atributiva: Cada vez
que chega um novato, um docente mais experiente ocupa a função de seu mentor; Modelo de
inserção ideal: o conhecimento essencial para os docentes principiantes é organizado pela
autoridade educativa.
No início da docência são muitas as tarefas que os professores precisam conhecer e
aprender, como lidar com as normas e regras da instituição escolar, com a comunidade em
que a escola está inserida, com os alunos, demais professores, funcionários da escola, pais dos
alunos, currículo e com a Secretaria de Educação ou Diretoria de Ensino. Assim, esse período
de inserção na carreira é caracterizado por grandes dificuldades, mas também se constitui no
momento em que os docentes vão construindo seu próprio modo de ensinar. Dentre os
problemas que essa etapa pode acarretar para a construção do estilo docente do professor,
pode-se citar a reprodução de práticas sem uma reflexão crítica sobre elas, a dificuldade em
estabelecer parcerias com outros colegas de profissão e a incorporação de uma concepção
técnica de ensino baseada na transmissão de saberes (MARCELO GARCIA, 1999).
Em função desses riscos, enfatiza-se a necessidade de apoio durante esse processo de
inserção, auxiliando os docentes no desenvolvimento de suas práticas. Esse período de
inserção à docência tem-se tornado objeto de preocupação de muitos países que constatam
alta taxa de evasão dos melhores professores do magistério (MARCELO GARCIA, 2011).
De acordo com os estudos de Vaillant e Marcelo (2012), há casos inspiradores de
programas voltados para o início de carreira em diversos países. Segundo os autores, “em
alguns países, o período de inserção é obrigatório; em outros é voluntário e em alguns
simplesmente não é oferecido como proposta de formação aos docentes principiantes”
(VAILLANT; MARCELO, 2012, p. 151). O estudo realizado pelos autores enfocou o
processo de formação nos seguintes países: Inglaterra, Irlanda do Norte e Escócia, França,
Suíça, Israel, Austrália, Nova Zelândia, Japão e Estados Unidos.
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Em seu trabalho intitulado “Políticas de inserción en la docencia: de eslabón perdido
a puente para el desarrollo profesional docente”, Marcelo Garcia (2011) apresenta um quadro
publicado no relatório da OCDE (2005) que possibilita visualizar com mais clareza os países
que possuem programas de iniciação à docência. A tradução deste quadro consta do final
deste trabalho (APÊNDICE A).
De acordo com os dados expostos, depreende-se que sete países pesquisados não
oferecem programas de inserção à docência (Alemanha, Áustria, Bélgica (flamenco) e Bélgica
(francês), Finlândia, Hungria, Irlanda), quatro oferecem a inserção voluntária (Dinamarca,
Escócia, Holanda e Suécia) e em seis a inserção é obrigatória (França, Grécia, Inglaterra e
Gales, Irlanda do Norte, Itália e Suíça).
Os programas duram, na maioria, cerca de um ano, com exceção da Grécia (8 meses) e
da Suíça (3 a 4 semanas no período de 2 anos). Destes, quatro países apresentam redução de
carga docente (Irlanda do Norte, Escócia (30%), França (30%), Inglaterra e Gales (10%)). Na
maioria dos países que oferecem programa de inserção, os professores principiantes são
apoiados por mentores (Dinamarca, Escócia, França, Grécia, Inglaterra e Gales, Itália, Suécia
e Suíça), por diretores escolares (Escócia, Grécia, Inglaterra e Gales, Irlanda do Norte, Suécia
e Suíça) e por professores de instituições de formação (França e Grécia). Exige-se formação
formal para esses sujeitos apenas na Suíça e na França (somente no ensino primário). Os que
oferecem esse apoio aos principiantes recebem salário (França, Grécia, Suécia e Suíça), e
tempo de serviço (Dinamarca, Escócia, França (no primário) e Suécia). Tanto na Suécia,
quanto na Inglaterra e Gales a decisão por salário ou tempo fica a critério das escolas. Apenas
na França, na Irlanda do Norte e na Suíça a inserção é organizada em regime de colaboração
entre as escolas e as instituições de formação. E, em cinco países, a inserção constitui-se
como requisito para certificação como professor (França, Grécia, Inglaterra e Gales, Irlanda
do Norte e Itália). Na Suíça a inserção constitui-se como requisito de acordo com a região do
país.
Apresentam-se de forma breve algumas experiências interessantes de inserção na
docência, relatadas por Marcelo Garcia (2011), que podem trazer contribuições para se pensar
políticas de inserção na carreira docente no Brasil. Destacam-se dentre elas, as experiências
da França, Austrália e Estados Unidos.
Na França, o programa de inserção na profissão prevê um terço (cerca de 4 a 6 horas
semanais) de trabalho dos professores principiantes nas escolas; outro no Instituto
Universitário de Formação de Professores (IUFM), com a realização de uma série de cursos e
30 horas de prática em uma outra escola; e um terço é dedicado à elaboração de relatório para
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avaliação. Nesse processo, contam com um assessor pedagógico cujas funções são:
“introduzir o professor principiante na escola; proporcionar-lhe apoio e orientação; ajudá-lo
na análise de seu ensino; assim como ter relação estreita com o IUFM; e participar na
avaliação do professor principiante” (VAILLANT; MARCELO, 2012, p. 155). Esse programa
abrange discussões e reflexões com os professores assessores ou mentores, visando à sua
formação.
Na Austrália, o primeiro ano de inserção é marcado por um período de provas em que
o desempenho é avaliado pelo diretor de cada centro e constitui-se em requisito para
conseguir emprego. Na maioria das regiões desse país, a inserção acontece por meio da
“observação das aulas do docente principiante por um professor experiente que o ajuda a
reconfigurar formas de ensino segundo a exigência de cada situação e atua como ponte com o
restante da comunidade escolar” (VAILLANT; MARCELO, 2012, p. 158).
Nos Estados Unidos, particularmente na Califórnia, desenvolvem-se dois programas.
O primeiro trata do trabalho de professores mentores, por um período de dois anos, que
visitam semanalmente os docentes principiantes para observar o ensino e ajudá-los em
atividades de planejamento e avaliação. O segundo é um programa de formação dos mentores,
de acordo com os autores:

[...] no início do ano, os mentores participam de um programa de dois dias
sobre o papel que irão desenvolver, o desenvolvimento de relações
eficientes de tutoria, a identificação de necessidades dos docentes
principiantes e a avaliação formativa. Ao longo do ano, recebem formação
adicional que inclui conhecimento sobre assessoramento e observação. Os
mentores também assistem a foros semanais com outros colegas para
melhorar sua formação através da análise de suas aulas (VAILLANT;
MARCELO, 2012, p. 162).

A escolha pela descrição breve das experiências desses três países deve-se ao fato de
se pensar no tempo destinado pelo programa à iniciação na carreira, ao risco de reduzir esse
programa apenas à avaliação de práticas de professores recém-formados e da importância de
se pensar a formação dos mentores responsáveis por apresentar a dinâmica da escola aos
futuros professores da instituição. Considera-se que pensar em políticas de inserção como
apenas contratação de mentores que realizem acompanhamento e avaliação dos professores
iniciantes não é suficiente; é preciso que haja formação dos mentores para que auxiliem no
processo de transição de estudantes a professores, oferecendo apoio para realização de
planejamentos, bem como para a reflexão e desenvolvimento de suas práticas pedagógicas,
atuando em uma dimensão formativa, não em uma dimensão meramente avaliativa. Além do
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mais, é preciso que esse momento não se reduza apenas ao aprendizado de práticas modelares
e adequação dos professores iniciantes a um sistema de ensino.
Os professores iniciantes também possuem saberes decorrentes de seus cursos de
graduação e de suas experiências advindas da sociedade em desenvolvimento, que, quando
confrontados com os saberes tradicionais, possibilitam a renovação das práticas pedagógicas,
por exemplo, a inclusão do uso das tecnologias nessas práticas.
Cunha e Zanchet (2010, p. 190) ressaltam que o início da carreira constitui-se em um
período no qual os professores iniciantes “estão buscando o seu estilo profissional, onde se
estabelecem os valores que vão se construindo numa marcante cultura”, no entanto, a
preparação disciplinar que tiveram não é suficiente para lidar com a complexidade da tarefa
docente, pois é preciso que eles conheçam o contexto cultural de atuação, nos quais estão
inseridos os alunos, e dialoguem com outros campos curriculares de conhecimento,
construindo o seu estilo docente, sua profissionalidade (CUNHA; ZANCHET, 2010).
Geralmente, os professores iniciantes que atuam no Ensino Médio são os últimos a
realizarem a escolha das turmas que irão lecionar, ficando relegados a contextos mais
complexos de ensino, além de, muitas vezes, terem que complementar carga horária em outras
escolas ou lecionando em outras disciplinas. Nesse sentido, Cunha e Zanchet (2010, p. 192)
afirmam que, diferentemente de outras profissões:

[...] ao docente principiante, muitas vezes, cabe o exercício profissional em
contextos complexos e exigentes na sua dimensão político-social e
pedagógica. O abandono da profissão é particularmente alto em escolas
interiorizadas e de zonas desfavorecidas, pois os docentes principiantes
esmorecem frente às dificuldades e às inseguranças próprias de sua
condição. Os ambientes de trabalho são precários e a valorização
profissional muito relativa. Muitas vezes exige-se uma maturidade
profissional que os novos ainda não alcançaram e esse fato reduz a confiança
que colocam no seu desenvolvimento profissional.

De acordo com a autora, os cursos de Licenciatura destinam-se de forma privilegiada
ao ensino de conteúdos específicos, de modo que os egressos instituem-se na carreira
acreditando que “o conteúdo é chave de sua docência” (CUNHA; ZANCHET, 2010, p. 191).
No entanto, as exigências são maiores e é preciso reflexões sobre como os saberes se inserem
na prática.
Cunha (2010), em seus estudos sobre o professor iniciante no espaço universitário,
ressalta que no Brasil não existem práticas efetivas que auxiliem o professor iniciante, nem
por parte das escolas, universidades ou mesmo do próprio quadro de funcionários de
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determinada instituição. O que ocorre é uma “desresponsabilização significativa do processo
de construção da profissão docente” (CUNHA, M, 2010, p. 143). Por vezes, identifica-se uma
naturalização da chegada do professor no contexto escolar, não havendo nenhum tipo de ação
que o auxilie e dê suporte para que seja mais fácil sua inserção na instituição e para que,
inclusive, sinta-se pertencente ao local. Segundo a autora:

[...] constrói-se uma representação de que ele está pronto para enfrentar o
cotidiano da escola, que conhece a cultura dos pares, que domina a
burocracia organizacional, que tem pleno conhecimento dos conteúdos de
ensino e sua transposição para a aula, que está seguro de sua legitimidade e
autoridade frente aos estudantes, que reconhece os espaços escolares e
acadêmicos, que está seguro de suas metodologias. Não há a compreensão de
que esse é um estágio de transição e que necessita cuidado para o sucesso da
ação educativa (CUNHA, M, 2010, p. 143).

A autora problematiza a ideia do jogo de responsabilidades que existe entre uma
instituição universitária e os professores iniciantes. Argumenta que a instituição se utiliza do
princípio de autonomia docente, para deixar os professores à mercê dos desafios e das
dificuldades que encontram no ato de ensinar. Enquanto a universidade compreende apenas
como uma autonomia necessária para a formação, o professor sente-se desconfortável em um
ambiente cada vez mais exigente, impondo-lhe metas e publicações. Nessa perspectiva, cabe
ao professor tomar iniciativa e se comprometer com a aprendizagem dos saberes necessários à
prática docente e à formação de seus alunos.
Reconhece-se, entretanto, que a universidade deveria estar “estimulando e propiciando
condições para que os professores se preparem para o exercício do magistério” (VEIGA, 2000
p. 190-191). Na Educação Básica, o processo não é diferente. Esta fase inicial da profissão
docente é vista como o momento de confrontos, pois há uma dificuldade em conciliar a teoria
estudada e as condições em que a prática de aula se desenvolve.
Conforme Marcelo Garcia (2002), nossas sociedades estão passando por um processo
de transformação complexo que exige mudanças tanto nas escolas, quanto nas funções
atribuídas aos professores que nelas trabalham e aos que estão ingressando, uma vez que com
as novas tecnologias, os alunos possuem diversas fontes de informação em um curto espaço
de tempo. Os conhecimentos são produzidos com datas de validade, de modo que os sujeitos
precisam estar se atualizando constantemente assim “hemos entrado en una sociedad que
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exige de los profesionales una permanente actividad de formación y aprendizaje” 14
(MARCELO GARCIA, 2002, p. 1).
O autor defende que seja pensada uma formação definitiva para os professores, que se
considere a complexidade do ato de ensinar, uma formação comprometida com a inovação,
que supere o isolamento docente. Com a organização da sociedade pós-moderna, devemos
estar sempre aprendendo, nos desenvolvendo profissionalmente, devemos estar “en
condiciones de aprovechar y utilizar durante toda la vida cada oportunidad que se le
presente de actualizar, profundizar y enriquecer ese primer saber (formação inicial) y de
adaptarse a un mundo en permanente cambio”15 (MARCELO GARCIA, 2002, p. 4).
É preciso que se forme um professor que trabalhe com os alunos como seus
companheiros, que crie situações de aprendizagem complexa para que os alunos, de forma
ativa, com seus colegas, possam tornar-se autônomos em seus estudos.
Para Pimenta (2000, p. 9), a finalidade da educação escolar, na sociedade tecnológica,
“é possibilitar que os alunos trabalhem os conhecimentos científicos e tecnológicos,
desenvolvendo habilidades para operá-los, revê-los e reconstruí-los com sabedoria”. Compete
aos professores fazerem a mediação para que os alunos transformem as informações do senso
comum, da sociedade de informação, em conhecimentos dotados de caráter científico. Para
tanto, os professores necessitam investir em cursos de formação continuada, que enriqueçam
sua formação inicial e que garantam seu desenvolvimento profissional para atuar nessa
sociedade. Mas também, é compromisso do poder público oportunizar espaços de formação
continuada aos docentes, amplamente discutidos nos ordenamentos legais.
A Resolução nº 02/2015 do CNE/CP caminha nesse sentido ao instituir as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de Licenciatura,
cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda Licenciatura) e para a
formação continuada. De acordo com § 1º do art. 1º dessa resolução:

[...] as instituições formadoras em articulação com os sistemas de ensino, em
regime de colaboração, deverão promover, de maneira articulada, a
formação inicial e continuada dos profissionais do magistério para viabilizar
o atendimento às suas especificidades nas diferentes etapas e modalidades de

14

Entramos em uma sociedade que exige atividade de formação e aprendizagem profissional permanente
(tradução nossa).
15
Capazes de aproveitar e utilizar durante toda a vida, cada oportunidade que se apresenta para atualizar,
aprofundar e enriquecer esse primeiro saber (Formação inicial) e de se adaptar a um mundo em mudança
(tradução nossa).
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educação básica, observando as normas específicas definidas pelo Conselho
Nacional de Educação (CNE) (BRASIL, 2015, p. 3).

Entretanto, reconhece-se que há ainda um extenso percurso para que a formação
inicial e continuada sejam promovidas de forma articulada pelas instituições de formação e
pelos sistemas de ensino, oferecendo uma formação sólida e segura aos docentes que estão se
inserindo na profissão.
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4 ASPECTOS METODOLÓGICOS

Dedica-se esta seção aos aspectos metodológicos. Discutem-se as possibilidades da
abordagem qualitativa para a pesquisa no campo da educação e os procedimentos utilizados
para coleta e análise dos dados. O corpus foi constituído por entrevistas semiestruturadas,
realizadas com docentes das áreas do currículo do Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino
de Ribeirão Preto/SP, concursados e atuantes por um período de três anos.
A determinação do tempo de atuação na Rede Estadual, de três anos, deve-se ao fato
de ser o período em que os professores estabelecem o contato inicial com a profissão. De
acordo com Huberman (1995, p. 39), esse período é caracterizado pelo “tatear constante, a
preocupação consigo próprio [...], a distância entre os ideais e as realidades quotidianas da
sala de aula, a fragmentação do trabalho, a dificuldade em fazer face, simultaneamente, à
relação pedagógica e transmissão de conhecimentos”, dentre outros aspectos. Trata-se do
momento em que os professores precisam ensinar e aprender a ensinar, do período em que
vão construindo as suas identidades enquanto profissionais. Além disso, é preciso considerar
o fato de os anos iniciais de inserção na carreira docente constituírem o período em que
ocorrem as mais altas taxas de evasão do magistério (JESUS, 1995).

4.1 Abordagem qualitativa de pesquisa

A abordagem não constitui o método de pesquisa em sua totalidade, trata do
direcionamento do olhar para determinados objetos de estudo, de um “olhar que se detém na
borda para, a partir dela, atingir o centro do objeto como um todo” (GHEDIN; FRANCO,
2008, p. 28). O método, por sua vez, consiste no caminho que o pesquisador irá realizar
durante sua investigação, aproximando-o de seu objeto de pesquisa. É ele que possibilita a
interpretação dos dados coletados, isto é, do objeto de investigação, e é a partir dessa
interpretação que o pesquisador organiza e elabora o conhecimento.
Desse modo, o método, “na qualidade de caminho que possibilita o conhecimento na
área educacional, é compreendido como abordagem dos objetos e da realidade” (GHEDIN;
FRANCO, 2008, p. 28).
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A abordagem deste estudo é de cunho qualitativo, de natureza exploratória, que se
caracteriza pelo contato direto do sujeito pesquisador com seu objeto de investigação.
Apresenta-se de forma breve um histórico de como a pesquisa qualitativa foi se
consolidando na área educacional. De acordo com a literatura, foram quatro as etapas de
desenvolvimento desse tipo de pesquisa, sendo: a primeira, até a década de 1930, com os
primeiros trabalhos de caráter qualitativo; a segunda, até a década de 1950, período em que há
um declínio de pesquisas com essa abordagem; a terceira, no início da década de 1960,
marcada pelo retorno de pesquisas com esse enfoque; e a quarta, ainda em meados de 1960,
marcada pelas primeiras pesquisas qualitativas em educação.
Quando a pesquisa qualitativa retornou com força nos anos 1970, alguns teóricos
procuraram demonstrar suas particularidades quando comparada com a abordagem
quantitativa, entretanto, tiveram algumas dificuldades, pois, independentemente do enfoque
adotado, as abordagens possuem elementos comuns a qualquer projeto de pesquisa. Desse
modo, os dois tipos de abordagem necessitam de um bom plano de pesquisa, que consiste: na
elaboração de uma questão problema pelo pesquisador; na revisão de bibliografia; na coleta e
análise de dados; na demonstração de como eles respondem à questão inicial; e na produção
de conhecimento (BOGDAN; BIKLEN, 1982).
Entretanto, Deslauriers e Kérisit (2008) advertem que a pesquisa qualitativa possui
suas especificidades. Para delinear o objeto de investigação, por exemplo, há a estratégia de
“ler para se informar” sobre o tema (DESLAURIERS; KÉRISIT, 2008, p. 134), pois, quanto
mais conhecer sobre o assunto pesquisado, maior será a delimitação do objeto.
Contudo, o pesquisador, ao delimitar a questão problema de sua investigação, pode
mudá-la no desenvolvimento de todo o processo do estudo, pois, nas pesquisas qualitativas,
“o objeto de pesquisa é, ao mesmo tempo, um ponto de partida e um ponto de chegada”
(DESLAURIERS; KÉRISIT, 2008, p. 133) e deve-se constituir a partir de interesses do
pesquisador. Assim, o “objeto da pesquisa qualitativa se constrói progressivamente, em
ligação com o campo, a partir da interação dos dados coletados com a análise que deles é
extraída” (DESLAURIERS; KÉRISIT, 2008, p. 134).
Cabe ao pesquisador, ao utilizar-se dessa abordagem de pesquisa, um movimento de ir
e vir constante entre os textos dos referenciais teóricos abordados no trabalho e os dados
coletados. Assim, consiste em tarefa do pesquisador qualitativo:

[...] interpretar os conceitos provenientes do campo de pesquisa, para darlhes uma forma que se inscreve, ela própria, na tradição científica. Este
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paciente trabalho de construção passa pelo estabelecimento da relação entre
o detalhe cotidiano e mesmo banal, e a estrutura global que lhe confere um
sentido (DESLAURIERS; KÉRISIT, 2008, p. 127).

Ademais, esse tipo de pesquisa caracteriza-se por uma série de instrumentos de coleta
de dados, dentre os quais se destaca a entrevista, utilizada no desenvolvimento deste estudo. A
escolha em realizar a coleta de dados por meio de entrevistas com os professores iniciantes do
Ensino Médio deve-se ao fato de essa técnica possibilitar ouvir os sujeitos e compreender, por
meio de suas falas, aspectos marcantes que contribuíram para a construção de sua identidade,
enquanto docentes, e para a sua permanência na profissão.
É preciso esclarecer que a realização de entrevistas não consiste em uma técnica
menos trabalhosa que as demais, pois ela exige certo rigor que dê caráter científico ao
trabalho desenvolvido. De acordo com Duarte (2004, p. 216), as entrevistas, ao serem
“realizadas de modo a que forneçam material empírico rico e denso o suficiente para ser
tomado como fonte de investigação, demanda preparo teórico e competência técnica por parte
do pesquisador”, pois realizar entrevistas semiestruturadas de modo informal, deixando os
sujeitos participantes da pesquisa à vontade, consiste em uma tarefa complexa. Assim, uma
boa entrevista exige:

a) que o pesquisador tenha muito bem definidos os objetivos de sua pesquisa
(e introjetados – não é suficiente que eles estejam bem definidos apenas “no
papel”); b) que ele conheça, com alguma profundidade, o contexto em que
pretende realizar sua investigação (a experiência pessoal, conversas com
pessoas que participam daquele universo – egos focais/informantes
privilegiados – , leitura de estudos precedentes e uma cuidadosa revisão
bibliográfica são requisitos fundamentais para a entrada do pesquisador no
campo); c) a introjeção, pelo entrevistador, do roteiro da entrevista (fazer
uma entrevista “não-válida” com o roteiro é fundamental para evitar
“engasgos” no momento da realização das entrevistas válidas); d) segurança
e auto-confiança; e) algum nível de informalidade, sem jamais perder de
vista os objetivos que levaram a buscar sujeito específico como material
empírico para sua investigação (DUARTE, 2004, p. 216).

Para este estudo adotou-se a entrevista do tipo semiestruturada, que se caracteriza pela
existência de um roteiro predeterminado, no qual o sujeito pesquisador pode acrescentar
alguma pergunta, dependendo da resposta dos sujeitos entrevistados em relação ao objeto de
investigação (MOREIRA, 2002). O roteiro de entrevista elaborado (APÊNDICE B) levou em
consideração os fatores que caracterizam os professores iniciantes, no que concerne a sua
formação inicial e continuada, bem como os aspectos relacionados ao âmbito profissional dos
docentes.

81

Aspectos metodológicos

4.2 Percurso metodológico

A partir do objetivo de investigação deste estudo, “compreender a inserção e a
permanência dos professores iniciantes atuantes em áreas do currículo do Ensino Médio em
quatro escolas estaduais localizadas em Ribeirão Preto/SP”, o percurso foi estruturado nas
seguintes ações:
1) Delineamento do objeto de pesquisa;
2) Estudos dos referenciais teóricos e metodológicos;
3) Levantamento e mapeamento dos docentes iniciantes e atuantes no Ensino Médio
no município de Ribeirão Preto/SP (consulta às escolas estaduais);
4) Coleta de termos de concordâncias das instituições coparticipantes da pesquisa
(APÊNDICE C);
5) Encaminhamento do projeto ao Comitê de Ética:

aprovado pelo parecer nº

1.332.749 (ANEXO A).
6) Assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (APÊNDICE E);
7) Realização de entrevistas com os docentes atuantes nas áreas do currículo do
Ensino Médio;
8) Análise dos dados.
Primeiramente, levantou-se o nome das escolas estaduais de Ribeirão Preto/SP na
página da Diretoria de Ensino16, que oferecem Ensino Médio. Buscou-se estabelecer contato
com a direção das escolas, por meio de visitas e telefonemas, informando sobre a realização
da pesquisa. As direções das escolas forneceram a lista com o nome dos docentes que
poderiam participar. Quatro instituições aceitaram participar do estudo. O contato e o
agendamento das entrevistas com os oito professores iniciantes, participantes do estudo,
foram realizados por meio de e-mails ou na própria escola onde o docente atua.

4.3 Local da pesquisa

16

Disponível em: <http://deribeiraopreto.educacao.sp.gov.br/>.

Aspectos metodológicos

82

A pesquisa foi realizada em quatro escolas estaduais do município de Ribeirão
Preto/SP, que oferecem o Ensino Médio. Foi assinado, por parte das instituições, o termo de
“Manifestação de Concordância” de coparticipante do estudo (APÊNDICE C). Caracteriza-se,
brevemente, a estrutura das escolas coparticipantes, a partir dos dados do Censo/2015 (INEP,
2015) e das falas dos professores nas entrevistas.


Escola A (Entrevistados: PI1; PI7): A instituição localiza-se na Zona Oeste da
cidade, num bairro considerado de periferia. Atende ao Ensino Fundamental e
ao Ensino Médio e possui, de acordo com os dados disponibilizados pelo
Censo/2015, ano de realização das entrevistas: 12 salas de aulas; 81
funcionários; Sala de diretoria; Sala de professores; Laboratório de
informática; Laboratório de Ciências; Quadra de esportes coberta; Quadra de
esportes descoberta; Alimentação escolar para os alunos; Cozinha; Sala de
leitura; Banheiro dentro do prédio; Banheiro adequado aos alunos com
deficiência ou mobilidade reduzida; Dependências e vias adequadas aos alunos
com deficiência ou mobilidade reduzida; Sala de secretaria; Refeitório;
Despensa; Almoxarifado; Pátio coberto; Pátio descoberto; Área verde;
Computadores administrativos; Computadores para alunos; TV; Copiadora;
Equipamento de som; Impressora; Equipamentos de multimídia; DVD;
Retroprojetor; Aparelho de som; Projetor multimídia (datashow); Câmera
fotográfica/filmadora.

Entretanto, de acordo com os professores entrevistados da instituição, os recursos
disponibilizados para uso são: livros didáticos, apostilas; Programa acesso escola (com
atividades interativas); Sala de informática; Biblioteca; Datashow; Anfiteatro com
projeção; Computador portátil; e uma televisão, que estão disponíveis por meio de
agendamento. Um dos professores, no entanto, alega sentir falta de um laboratório na
disciplina que leciona, (Biologia - PI1) para o desenvolvimento de suas aulas.


Escola B (Entrevistados: PI2;PI4;PI5;PI8): A instituição localiza-se na Zona
Oeste da cidade, num bairro considerado de periferia. Atende ao Ensino Médio
e à Educação de Jovens e Adultos – Supletivo. Possui, conforme Censo/2015:
20 salas de aulas; 122 funcionários; Sala de diretoria; Sala de professores;
Laboratório de informática; Laboratório de Ciências; Quadra de esportes
coberta; Quadra de esportes descoberta; Alimentação escolar para os alunos;
Cozinha; Sala de leitura; Banheiro dentro do prédio; Banheiro adequado a
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alunos com deficiência ou mobilidade reduzida; Dependências e vias
adequadas a alunos com deficiência ou mobilidade reduzida; Sala de secretaria;
Banheiro com chuveiro; Refeitório; Despensa; Almoxarifado; Auditório; Pátio
coberto; Área verde; Computadores administrativos; Computadores para
alunos; TV; Copiadora; Equipamento de som; Impressora; Equipamentos de
multimídia; DVD; Antena parabólica; Retroprojetor; Aparelho de som;
Projetor multimídia (datashow); Fax; Câmera fotográfica/filmadora.
De acordo com as falas dos professores, a direção da instituição realizou, no início do
ano de 2015, a compra de dois retroprojetores e vem organizando uma sala de leitura.
Além disso, conta com anfiteatro e uma sala de informática. No entanto, advertem os
entrevistados, falta monitor para a sala de informática e os reagentes do laboratório de
Química estão vencidos, inviabilizando o uso desses espaços.


Escola C (Entrevistado: PI3): A instituição localiza-se na região central da
cidade. Atende ao Ensino Fundamental e ao Ensino Médio. Possui, de acordo
com o Censo/2015: 15 salas de aulas; 82 funcionários; Sala de diretoria; Sala
de professores; Laboratório de informática; Laboratório de Ciências; Quadra
de esportes coberta; Alimentação escolar para os alunos; Cozinha; Sala de
leitura; Banheiro dentro do prédio; Banheiro adequado a alunos com
deficiência ou mobilidade reduzida; Sala de secretaria; Despensa; Auditório;
Pátio coberto; Área verde; Computadores administrativos; Computadores para
alunos; TV; Copiadora; Equipamento de som; Impressora; Equipamentos de
multimídia; Videocassete; DVD; Copiadora; Retroprojetor; Aparelho de som;
Projetor multimídia (datashow); e Fax.

Entretanto, o professor entrevistado (PI3) adverte que o número de computadores da
sala de informática não é o suficiente para todos os alunos de uma mesma turma, ainda
que trabalhem juntos, retratando a inviabilidade da utilização do recurso.


Escola D (Entrevistado: PI6): A instituição localiza-se na Zona Norte da cidade,
num bairro considerado de periferia. Atende ao Ensino Fundamental e ao
Ensino Médio. Possui, conforme Censo/2015: 25 salas de aulas; 75
funcionários; Sala de diretoria; Sala de professores; Laboratório de
informática; Sala de recursos multifuncionais para Atendimento Educacional
Especializado (AEE); Quadra de esportes coberta; Alimentação escolar para os
alunos; Cozinha; Sala de leitura; Banheiro dentro do prédio; Banheiro
adequado a alunos com deficiência ou mobilidade reduzida; Sala de secretaria;
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Despensa; Almoxarifado; Pátio coberto; Computadores administrativos;
Computadores para alunos; TV; Copiadora; Equipamento de som; Impressora;
Equipamentos de multimídia; TV; Videocassete; DVD; Antena parabólica;
Copiadora;

Retroprojetor;

Aparelho

de

som;

Fax;

Câmera

fotográfica/filmadora.
A professora entrevistada (PI6) relata que a escola possui: livros didáticos, apostilas,
datashow, sala de informática e o Programa “Currículo mais”, que consiste em
atividades em uma plataforma online de conteúdos digitais para se trabalhar com os
estudantes. Não há computadores para todos os alunos de uma mesma turma, pois as
salas estão superlotadas, inviabilizando o uso do recurso pelos professores.

4.4 Participantes da pesquisa

Os participantes da pesquisa são os professores iniciantes do Ensino Médio, atuantes
por um período de até três (3) anos, em quatro escolas estaduais do município de Ribeirão
Preto/SP. Foram entrevistados oito (8) professores: sendo um (1) de Biologia - PI1; um (1) de
Educação Artística - PI2; dois (2) de Física - PI3 e PI4; um (1) de História – PI5; dois (2) de
Matemática – PI6 e PI7; e um (1) de Química – PI8. Foram explicitados os objetivos da
pesquisa e os professores assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
(APÊNDICE D). Desses professores, no período de realização de entrevistas, seis (6) estavam
há um ano como efetivos no Estado e dois (2) já haviam completado três anos, sendo que
cinco (5) deles tiveram experiência com a docência em outras circunstâncias, atuando em
outros municípios ou ministrando aulas em cursinhos populares. A maioria dos professores
iniciantes, participantes deste estudo, é dos cursos de exatas (dois (2) de Física, dois (2) de
Matemática e um (1) de Química).
Dos sujeitos entrevistados, cinco (5) professores iniciantes são do sexo masculino (um
(1) de Biologia, dois (2) de Física, um (1) de Matemática e um (1) de Química) e três (3) do
feminino (uma (1) de Educação Artística; uma (1) de História e uma (1) de Matemática).
Pesquisas constataram que, à medida que se eleva o nível de ensino, há o predomínio do
gênero masculino na docência, sobretudo nas áreas exatas (EDUARDO et al., 2002),
conforme evidenciado por este estudo (dois (2) de Física, um (1) de Matemática e um (1) de
Química).
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Tal predomínio está relacionado à escolha das áreas. Historicamente atribui-se uma
divisão no campo profissional para homens e mulheres. De acordo com Martins e Rabelo
(2006), ideologicamente os saberes que exigem uma racionalidade do conhecimento, como os
cursos de exatas, destinam-se aos homens, enquanto que na área de humanas, os saberes que
demandam maior sensibilidade, destinam-se às mulheres.
Dos professores entrevistados, quatro (4) foram formados por instituições de ensino
superior privadas e quatro (4) por públicas. Sendo que dois (2) de cada esfera (pública e
privada) tiveram contato com iniciação científica (IC) em seus cursos de graduação. Esse
dado é importante, pois permite averiguar a influência da iniciação cientifica na decisão dos
professores em realizar cursos de formação continuada.
Dos participantes do estudo: um (1) professor realiza/realizou os cursos de formação
pedagógica oferecidos pelo Estado; um (1) realizou curso técnico em Química; um (1) fez
complementação pedagógica, não concluiu o mestrado e iniciou outra graduação; dois (2)
professores possuem mestrado profissional em suas áreas de atuação; um (1) iniciou o curso
de Ciências da Informação, mas não concluiu; um (1) professor tem duas especializações e os
cursos oferecidos pelo Estado; e um (1) professor tem curso de doutorado. Nota-se que os
professores que tiveram experiências com IC, durante seus cursos de graduação, sentem-se
incentivados a dar prosseguimento em seus estudos, realizando cursos de especializações,
mestrado ou doutorado.
De acordo com o Decreto nº 5.773/06 (BRASIL, 2006), as IES são credenciadas
como: faculdades; centros universitários; e universidades. Estas (as universidades)
“obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” (BRASIL,
1988). Explica-se desse modo, o fato da maioria dos professores que tiveram contato com IC
terem realizado seus cursos nestas instituições (universidades) de formação (PI3 – UNICAMP;
PI5 – UNESP e PI7 – UNIFACEF).
Pode-se observar, ainda, conforme o Quadro 1 (abaixo), que os professores,
participantes do estudo, necessitam lecionar em mais de uma escola (PI3 e PI4) para completar
sua carga horária. De acordo com as falas dos entrevistados, este fator é prejudicial para a
criação de um vínculo com a instituição e com os demais colegas de trabalho, contribuindo,
assim, para a construção de uma identidade difusa desse profissional, que não estabelece uma
relação de pertencimento com as instituições.
Para uma visualização geral do perfil dos professores, os dados foram organizados no
Quadro 1, abaixo:
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Quadro 1 - Caracterização dos professores iniciantes do Ensino Médio na Rede Estadual de
Ribeirão Preto/SP

PI1

M

PI2

F

Tempo de
Número de
M agistério
escolas em (I C)
como
que atua
efetivo

Formação
I nicial

I nstituição de
formação
inicial

Outros cursos

A

Licenciatura
em Biologia

Universidade
privada

Biotecnologia, mas não
concluiu. Cursos de
complementação
pedagógica do Estado

3 anos

B

Licenciatura
em Educação
Artística com
ênfase em
Artes Plástica

Faculdade
privada

Curso técnico em Química

Professor Gênero Escola

Outras Experiências
Profissionais

Não

Trabalhou na parte
administrativa de um
hospital por 11 anos

1 ano

5 (3 estaduais
e2
Não
particulares)

Técnica em Química.
Docente em outro
município

1 ano

5 (3 estaduais
e2
Sim
particulares)

Aulas em cursinho

Mestrado Profissional em
Física

1 ano

5 (1 estadual
Docente em outro
e4
Não
município (desde 2011)
particulares)

Ciências da Informação
(não concluiu).

1 ano

1

Sim

2

Complementação
Pedagógica;
PI3

M

C

Física Médica Universidade
(Bacharelado)
pública

2ª graduação – Ciências;
Mestrado em
Bioinformática (não
concluiu)

PI4

M

B

PI5

F

B

Licenciatura
em Física

Universidade
pública

Bacharelado e
Universidade
Licenciatura
pública
em História
Faculdade
privada

Especialização em:
Controladoria e Finanças e
em Estratégia Empresarial;
Cursos de formação
oferecidos pelo Estado

1 ano

1

Sim

PI6

F

D

Licenciatura
em
Matemática

PI7

M

A

Licenciatura
em
Matemática

Universidade
privada

Mestrado profissional em
Matemática

3 anos

1

Sim

PI8

M

B

Licenciatura
em Química

Universidade
pública

Doutorado em Química

1 ano

1

Não

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas, 2015.
PI= Professor Iniciante
M=Masculino
F=Feminino

Aulas em cursinho e
como consultora de
beleza

Aulas em cursinho
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4.5 Realização das entrevistas

As entrevistas foram agendadas com os professores por meio do contato com as
instituições de ensino e por e-mail. Todas foram realizadas nas escolas, durante as reuniões de
Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo (ATPC), nas “aulas vagas” dos professores ou após o
horário de sua jornada, nos meses de maio e junho de 2015. Descrevem-se, brevemente, as
unidades de contexto da coleta de dados, referências fundamentais para o desenvolvimento da
análise.
Entrevista PI1 (Escola A) – Agendada com o coordenador pedagógico e realizada
durante o horário de ATPC, no pátio da escola. A entrevista contou com a presença de outro
professor que estava sentado à mesa. Considera-se que esse fato pode ter interferido de forma
indireta na subjetividade do professor participante do estudo. Além disso, havia muito
barulho, em função do trânsito de outros professores e alunos. Duração da entrevista: 20
minutos.
Entrevista PI2 (Escola B) – Agendada por contato com a professora na escola. Foi
realizada no espaço onde estava sendo organizada a biblioteca da escola, durante a festa
junina (horário de aula). Duração da entrevista: 19 minutos.
Entrevista PI3 (Escola C) – Agendada por e-mail com o docente. Foi realizada durante
“aula vaga” do professor, no pátio de entrada da escola. Duração da entrevista: 30 minutos.
Entrevista PI4 (Escola B) – Agendada diretamente com o professor na escola.
Realizada no pátio da escola, durante “aula vaga” do docente. Duração da entrevista: 48
minutos.
Entrevista PI5 (Escola B) – Agendada diretamente com a professora na escola. Foi
realizada no espaço onde estava sendo organizada a biblioteca da escola, durante a festa
junina (horário de aula). Duração da entrevista: 1h04 minutos.
Entrevista PI6 (Escola D) – Agendada por e-mail com a docente. Foi realizada durante
intervalo de aula, na biblioteca da escola. Havia alunos no espaço, que interferiam em alguns
momentos, concordando com a professora. Duração da entrevista: 16 minutos.
Entrevista PI7 (Escola A) – Agendada com o coordenador pedagógico e realizada
durante o horário de ATPC, no pátio da escola. Duração da entrevista: 30 minutos.
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Entrevista PI8 (Escola B) – Agendada por e-mail com o docente, fora de seu horário de
jornada, no laboratório de Química da instituição. Duração da entrevista: 36 minutos.
Este momento de coleta de dados foi marcado por muitas dificuldades, tendo em vista
que os professores do Ensino Médio atuam em mais de uma escola, devido às precárias
condições de sua carreira profissional, demandou por parte da pesquisadora um exercício de
paciência e flexibilidade. Após a realização das entrevistas, a discente pesquisadora procedeu
com a transcrição, caracterizando o perfil dos professores, e com a análise dos dados.

4.6 Análise de Conteúdo como procedimento metodológico

A Análise de Conteúdo (AC) chegou ao Brasil na década de 1970, como uma
metodologia que se assentava nos postulados positivistas, para os quais “o rigor científico
invocado é o da medida, objetividade e neutralidade” (FRANCO, 2007, p. 9). Era concebida a
partir de uma perspectiva quantitativa que se voltava para a descrição sistemática e
quantitativa do conteúdo (BARDIN, 2000). De acordo com Bardin (2000, p. 59) essa teoria de
interpretação de dados consiste em:

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por
procedimentos, sistematizados e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitem a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção/percepção destas
mensagens.

O objeto de estudo da AC é a mensagem, que está vinculada ao seu contexto de
produção e expressa as representações sociais que os sujeitos fazem de determinado tema.
Desse modo, não se pode reduzir a AC a uma simples técnica quantitativa, como era
inicialmente concebida, pois ela se concentra também no âmbito da qualitativa, uma análise
“consistente e substantiva do conteúdo das mensagens que expressam crenças, valores e
emoções” (FRANCO, 2007, p. 14).
A AC organiza-se em duas etapas. A primeira delas consiste na pré-análise, e a
segunda na análise propriamente dita, caracterizada pela criação de categorias, inferências e
interpretação dos dados (FRANCO, 2007).
Para Franco (2007), as atividades da pré-análise se desdobram em: a) Leitura
“flutuante”: possibilita o contato inicial com os documentos coletados; b)

Escolha dos
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documentos: realizada a priori ou após definido o objetivo do trabalho; c) Formulação de
hipóteses: produzidas a priori, apoiadas num sólido quadro teórico. Essas são colocadas à
prova com uma análise aprofundada dos dados, referência aos índices (elaboração de
indicadores), que corresponde à frequência com que tal fato é observado.
Neste trabalho, foi realizada a leitura flutuante das entrevistas, a partir da qual foi
possível fazer a escolha das falas e estabelecer os pontos em comum encontrados nelas
(indicadores).
A segunda etapa, o momento crucial da AC, remete à definição de categorias. Segundo
Bardin (2000, p. 59) “a categorização é uma operação de classificação de elementos
construtivos de um conjunto, por diferenciação seguida de um agrupamento baseado em
analogias, a partir de critérios definidos”. Tratam-se das condições para a realização das
inferências e interpretação dos resultados.
Essa metodologia de análise possui quatro procedimentos para sua realização:
1. Descrição: refere-se à apresentação das respostas dos sujeitos participantes da
pesquisa da forma mais fiel possível.
2. Categorização: consiste na classificação de elementos, identificam-se,
primeiramente, os pontos que divergem e, posteriormente, reagrupam-se a
partir de critérios estabelecidos (BARDIN, 2000).
3. Inferência: trata-se de uma fase intermediária entre a descrição e a
interpretação e é entendida como uma “operação pela qual se aceita uma
proposição em virtude de sua relação com outras proposições já aceitas como
verdadeiras” (RICHARDSON et al., 1985, p. 177). Para realizá-las é preciso
lançar mão dos resultados e dos estudos já realizados sobre o tema pesquisado.
4. Interpretação: possibilita atribuir significados aos resultados de forma ampla,
visando à produção de conhecimentos.
Esses procedimentos não ocorrem, necessariamente, de forma sequencial, mas
retratam o caminho que geralmente é utilizado pelos pesquisadores que se valem da AC para
interpretação de seus dados. Esse percurso consiste em:

(a) Decompor o material a ser analisado em partes (o que é parte vai
depender da unidade de registro e da unidade de contexto que escolhemos);
(b) distribuir as partes em categorias; (c) fazer uma descrição do resultado da
categorização (expondo os achados encontrados na análise); (d) fazer
inferências dos resultados (lançando-se mão de premissas aceitas pelos
pesquisadores); (e) interpretar os resultados obtidos com auxílio da
fundamentação teórica adotada (GOMES, 2010, p. 88).
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Ademais, a AC possui diferentes formas de analisar o conteúdo das mensagens
expressas no corpus da pesquisa. O “corpus é o conjunto de documentos tidos em conta para
serem submetidos aos procedimentos analíticos. A sua constituição implica escolhas, seleções
e regras” (BARDIN, 2000, p. 96). Dentre essas formas destacam-se: (a) a análise de avaliação
ou análise representacional; (b) análise de expressão; (c) análise de enunciação; (d) análise
temática (GOMES, 2010).
a.

Análise de avaliação ou análise representacional: contempla a relação

estabelecida entre o sujeito que fala e sobre o que se fala;
b.

Análise de expressão: analisa a relação entre o discurso, o sujeito que fala e o

contexto em que está inserido;
c.

Análise de enunciação: utilizada para analisar entrevistas abertas, tomando

como referência as condições de produção, a estrutura gramatical e organizacional do discurso
e as figuras de retóricas;
d.

Análise temática: o conceito central é o “tema”.

De acordo com Bardin (2000, p. 87) trabalhar com a análise temática “consiste em
descobrir os „núcleos de sentidos‟ que compõem a comunicação e cuja presença, ou
frequência de aparição pode significar alguma coisa para o objetivo analítico escolhido”.
Este estudo concentra-se em uma análise temática, que se caracteriza por ser a parte
mais útil da unidade de registro, cujo tema norteador é a “Profissionalidade docente”. A
profissionalidade consiste, conforme elucidado na introdução desta dissertação, em um
repertório de conhecimentos, saberes e fazeres voltados para o exercício da docência, que os
professores vão adquirindo com os anos de profissão.
Com base no tema “Profissionalidade docente”, foram criadas quatro dimensões
(Figura 1) para a análise temática, sendo: 1) Formação Inicial e Continuada; 2) Condições de
Trabalho e Organização do Ensino; 3) Início de Carreira; 4) Fatores de Evasão e Permanência
na profissão. Cabe descrevê-las brevemente.
1.

Formação Inicial e Continuada: entende-se por formação inicial os processos

formativos que antecedem a entrada dos sujeitos no campo profissional, trata-se de
uma iniciação à profissionalidade, há intencionalidade e sistematização do aparato
teórico para sustentação da prática docente.
2.

Condições de trabalho e Organização do Ensino: Entende-se por condições de

trabalho: a infraestrutura do prédio escolar, os recursos disponíveis, questões salariais,
quantidade de alunos por sala, desenvolvimento na carreira, aspectos que interferem
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diretamente ou indiretamente na organização do ensino pelos professores. A
organização do ensino abrange a gestão de classe, ou seja, a disposição da sala de aula,
os combinados realizados com os alunos, as questões de disciplina; e o ensino dos
conteúdos, seleção de recursos, sequencias de atividades, avaliações.
3.

Início de Carreira: constitui os primeiros anos de docência dos professores, um

período caracterizado pela sobrevivência dos recém-formados na carreira, durante o
qual eles vão construindo as suas identidades enquanto profissionais.
4.

Fatores de evasão e permanência na profissão: consistem nos aspectos que

contribuem para a desistência ou a resistência em permanecer na carreira docente
(condições de trabalho; salários; indisciplina; relação com pares, discentes e pais;
estabilidade no emprego, etc.).

Figura 1 - Esquema de análise dos dados

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

Buscou-se, a partir do estabelecimento dessas dimensões, destacar os aspectos
relevantes em cada uma delas (indicadores), que aparecem com certa frequência nas falas dos
professores, e dispô-los em quadros para realização das análises. As falas que constituem os
indicadores constam nos quadros em apêndices no final do trabalho (APÊNDICE E;
APÊNDICE F; APÊNDICE G; APÊNDICE H).
Para atribuir-se sentidos aos dados coletados, utilizou-se das unidades de contexto,
tratadas sob a forma de dimensões e entendidas como a parte mais ampla do conteúdo
analisado, pois compreendem o contexto de significação, no qual o texto foi produzido, a
partir das análises das entrevistas.
Após essas considerações sobre a metodologia adotada para realização deste trabalho,
apresenta-se, a partir deste momento, a análise e a interpretação dos dados.
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5 A PROFISSIONALIDADE DO PROFESSOR INICIANTE NA EDUCAÇÃO
BÁSICA: O QUE OS DADOS REVELAM

Apresentam-se, nesta seção, as análises realizadas ao longo do estudo. O intuito foi
compreender a inserção e a permanência dos professores iniciantes, atuantes em áreas do
currículo do Ensino Médio, em quatro escolas estaduais localizadas em Ribeirão Preto/SP.
Para tanto, a partir do tema norteador da análise temática: “Profissionalidade Docente” e das
entrevistas realizadas com os docentes, foram criadas as seguintes dimensões de análise: 1) A
formação inicial e continuada; 2) As condições de trabalho e a organização do ensino; 3) O
início de carreira; 4) Os fatores de evasão e permanência na profissão.

5.1 A formação inicial e continuada

Depreende-se, a partir dos aspectos levantados (indicadores) na dimensão “A
formação inicial e continuada”, dispostos no Quadro 2 – Dimensão: A Formação Inicial e
Continuada (APÊNDICE E), que os cursos de graduação realizados pelos professores
contribuíram de forma significativa em relação à apropriação de conteúdos específicos das
disciplinas que lecionam, diferentemente dos pedagógicos.
Considera-se válido trazer o trecho da entrevista realizada com o Professor Iniciante 1
(PI1):
“Sinceramente a graduação, ela contribui com conteúdo específico, porque você lidar com a
sala de aula não tem uma contribuição muito efetiva não, você só vai aprender isso na prática
mesmo. Tem o estágio, mas no estágio você mais assiste e é muito diferente de você estar lá
na frente, então a contribuição do curso é mais em conteúdo específico mesmo, porque assim,
no dia a dia, a gente só aprende na prática, dando aula mesmo” (PI1).

Entende-se, a partir da valorização da contribuição dos conhecimentos específicos
pelos docentes entrevistados, que a organização curricular dos cursos, realizados por eles,
mantém o modelo histórico dos cursos de Licenciatura (que formam os professores para atuar
no Ensino Médio) de supervalorização dos conhecimentos específicos. Trata-se do ensino
baseado no “modelo dos conteúdos culturais-cognitivos de formação de professores”
(SAVIANI, 2011b), que pressupõe que a formação pedagógica e didática virá em decorrência
do domínio dos conteúdos disciplinares. Este modelo responsabiliza os professores pela
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transmissão de conteúdos e pela assimilação destes pelos seus alunos. Também denominado
pela literatura de modelo de Racionalidade técnica (PEREIRA, 2006). Possui, de acordo com
Pereira (2006), uma concepção equivocada de que o domínio de conhecimentos específicos é
suficiente para se ter uma boa prática e ser um bom professor. Durante a formação, os
conhecimentos pedagógicos ficam relegados a um segundo plano, como se tivessem menor
importância. Este modelo caracteriza-se pela “separação entre teoria e prática na preparação
profissional, a prioridade dada à formação teórica em detrimento da formação prática e a
concepção da prática como mero espaço de aplicação de conhecimentos teóricos” (PEREIRA,
1999, p. 112).
De acordo com a literatura, os conhecimentos específicos das disciplinas não são
suficientes para se formar um bom professor, pois a docência é muito mais complexa que a
transmissão de conteúdos e a apropriação destes pelos estudantes, pois envolve concepções,
desejos e expectativas sobre o que é o processo de ensino e aprendizagem, dos sujeitos
envolvidos no ato educativo.
Para Cunha (2009, p. 83), “mesmo que seja factível a dedicação a um determinado
campo de conhecimento, o exercício da docência exige múltiplos saberes que precisam ser
apropriados e compreendidos em suas relações”. Assim, a preparação disciplinar, que os
professores tiveram em seus cursos de formação inicial, não é suficiente para lidar com a
complexidade da tarefa docente. É preciso que esses cursos conheçam o contexto de atuação
em que irão inserir seus alunos, dialogando com outros campos curriculares e contribuindo
com a construção de sua profissionalidade (CUNHA; ZANCHET, 2010).
Ressalta-se, assim, a necessidade de os cursos de formação de professores
reconhecerem a complexidade do cenário educacional em que os estudantes irão atuar e a
necessidade de se pensar em uma formação sólida, comprometida com a profissão, que
conscientize os estudantes sobre a especificidade de sua tarefa e lhes possibilite se
reconhecerem enquanto docentes.
Para isso, é imperativo, além da superação da dicotomia histórica dos conhecimentos
específicos e pedagógicos que caracterizam as Licenciaturas, que a formação aconteça dentro
da profissão (NÓVOA, 2009), no cotidiano escolar, no relacionamento com outros sujeitos
envolvidos no processo educativo, pois os professores que atuam há mais tempo nas
instituições possuem saberes decorrentes das situações práticas vivenciadas por eles, e
necessitam articular e sistematizar com os saberes teóricos no campo da educação de modo a
extrapolar o senso comum e transformar esses saberes em um conhecimento científico. Uma
das professoras entrevistadas declara que as teorias pedagógicas estudadas no curso são
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distantes da realidade e enfatiza a necessidade de que esse conhecimento seja produzido a
partir do contexto real onde se desenvolve a atuação dos professores:
“Outro dia mesmo, a gente estava refletindo (em reunião de ATPC), mas tem coisa
que a gente lê, tira sarro, faz piada, mas é impossível não fazer, porque na hora que
você para, pensa e olha a realidade, gente, vamos vir para cá, para escrever daqui”
(PI5).
Considera-se, a partir dessa fala e conforme enfatiza Franco (2015), que é preciso
“superar a perspectiva de serem os docentes vistos apenas como objetos de estudo; é preciso
tempo e espaço para que pesquisadores e sujeitos da prática sejam, ao mesmo tempo,
participantes e protagonistas” (FRANCO, 2015, p. 611). Apenas com a articulação entre os
saberes científicos e os práticos tem-se a produção de novos conhecimentos sobre a realidade.
É nesse sentido que Pimenta (2000) defende que a formação de professores deve constituir-se
da articulação de três tipos de saberes: experiência, conhecimentos específicos e pedagógicos.
Para ela, somente, com a articulação ou com o confronto desses saberes será possível que os
professores investiguem e transformem suas práticas docentes, superando a histórica
dicotomia entre teoria e prática.
Entretanto, ressalva-se que o fato de os professores não atribuírem importância aos
conteúdos pedagógicos, abordados durante os cursos de graduação, pode estar atrelado a uma
expectativa enviesada de que esses conhecimentos deveriam apresentar um modelo do que se
deve ou não fazer na prática docente. De acordo com Pimenta (1997), os estudantes possuem
uma concepção de didática prescritiva de instrumentalização técnica, do que se deve fazer.
Para Vaillant e Marcelo (2012, p. 130):

[...] em qualquer área de conhecimento ou nível, os docentes principiantes
frequentemente querem instruções passo a passo de como fazer as coisas de
forma eficiente. Eles querem aprender como administrar a sala de aula, como
organizar o currículo, como avaliar os alunos, como administrar grupos...
Em geral estão muito preocupados pelo “como” e menos pelos porquês e
quando.

Alguns docentes relatam que aprenderam a ser professor nas situações práticas de sala
de aula, no cotidiano escolar.
“Dá aula você só aprende na prática, não adianta você se preparar, você vai se
preparar (...), vai preparar a aula perfeita, você vai estar lá tremendo, mas a hora que
você entrar na sala de aula, dependendo da sala que você tiver, seu plano vai por
água abaixo” (PI5).
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Essa fala da professora demonstra uma supervalorização da prática. Entretanto,
adverte-se que tanto a prática por si só, como o planejamento da aula ideal (com relação aos
conteúdos disciplinares) não são suficientes para se dar uma boa aula, pois há outros fatores
que afetam a gestão de sala de aula e que precisam ser considerados como: o grupo de alunos,
a história de vida pessoal deles, o contexto em que a instituição escolar está inserida, dentre
outros. Considera-se que a atividade docente não pode ser rigidamente controlada, pois ocorre
na interação entre os sujeitos e em determinadas situações de ensino que precisam ser
estudadas e analisadas teoricamente para que se tenha uma boa prática e para que a
aprendizagem ocorra de fato.
Nesse sentido, Pereira (1999, p. 114) enfatiza que apenas o aprendizado na prática não
garante uma formação docente de qualidade, pois “a prática pedagógica não é isenta de
conhecimentos teóricos e que estes, por sua vez, ganham novos significados quando diante da
realidade escolar”.
Um dos participantes do estudo considera que a disciplina de didática contribuiu para
noções de planejamento e estratégia de ensino, conforme pode ser observado por sua fala:
“A didática ajuda muito pra gente ter essa noção de planejamento e de como
ministrar a aula” (PI6).
Para Pimenta (1997), é a partir da articulação ou do confronto dos saberes decorrentes
dessa disciplina com as teorias educacionais já existentes e com as necessidades do cotidiano
escolar, que os professores vão investigando e transformando seus afazeres docentes e,
consequentemente, construindo suas identidades enquanto profissionais.
Considera-se importante pensar em passar, dessa forma, a formação de professores
para dentro da profissão (NÓVOA, 2009), pois a formação realizada nesse contexto pode
contribuir para a construção da identidade de professores investigadores e transformadores da
realidade, preocupados com o processo de humanização de seus alunos, que consiste no
objetivo da educação. Assim, os estudantes dos cursos de Licenciatura poderão refletir, em
conjunto com os professores das escolas, sobre as práticas escolares, ressignificando-as e
transformando-as em práticas pedagógicas (FRANCO, 2015), bem como reelaborando
saberes teóricos e construindo novos conhecimentos. De acordo com Franco (2015, p. 604605) as práticas pedagógicas são:
[...] práticas que se organizam para concretizar determinas expectativas
educacionais. São práticas carregadas de intencionalidade e isso ocorre
porque o próprio sentido de práxis configura-se através do estabelecimento
de uma intencionalidade, que dirige e dá sentido à ação, solicitando uma
intervenção planejada e científica sobre o objeto, com vistas à transformação
da realidade social.
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Para tanto, é preciso incentivar os alunos a terem um pensamento crítico/reflexivo, à
luz da teoria, sobre o desenvolvimento do trabalho dos professores, considerando as
condições de trabalho a que estão submetidos. Ademais, os discentes das Licenciaturas devem
conhecer a trajetória histórica do reconhecimento da docência enquanto profissão, para que
não se corra o risco de, futuramente, na condição de professores iniciantes, reproduzirem
práticas sem reflexões críticas sobre a tarefa docente ou de acreditarem que a docência trata
de apenas uma vocação. Uma das formas de desenvolver tais habilidades pelos futuros
professores refere-se ao incentivo de participação em projetos de iniciação científica e da
adoção de uma perspectiva de estágio como campo de pesquisa.
A IC, no interior da Universidade, consiste em uma das responsabilidades do professor
que atua na graduação, que necessita e desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão,
respeitando o princípio de indissociabilidade, previsto na Constituição Federal de 1988. São
projetos de investigação científica, propostos pelos docentes e oferecidos aos alunos,
geralmente por meio da concessão de bolsas. Nesse estudo, apenas quatro dos professores
entrevistados vivenciaram essa experiência durante a formação inicial.
Entretanto, dois destes professores não consideram que suas experiências na IC,
durante a graduação, tenham contribuído para suas práticas em sala de aula, tendo em vista a
especificidade dos temas tratados. No entanto, é preciso considerar que os professores, ao se
colocarem em posição de pesquisadores e produtores de conhecimentos, desenvolvem
habilidades que possibilitam, durante a atividade docente, a reflexão e ressignificação de suas
próprias práticas. De acordo com Cunha e Zanchet (2010, p. 194), “acredita-se que a pesquisa
faz melhor os professores porque os ajuda a pensar, a duvidar, a compreender, e essas são
qualidades importantes na docência”.
Considera-se que as experiências com pesquisa despertaram o interesse dos
professores por novas áreas de conhecimento e pelo aperfeiçoamento de seu desenvolvimento
profissional, uma vez que, como apontado pelos docentes entrevistados, a IC colaborou no
sentido de provocação, para que eles se sentissem motivados a dar continuidade a seus
estudos.
Um dos participantes, PI3, fez complementação pedagógica, iniciou mestrado em
Bioinformática e uma segunda graduação; PI5 iniciou uma segunda graduação e pretende
realizar mestrado; PI6 possui duas especializações e os cursos oferecidos pelo Estado; PI7
realiza curso de mestrado profissional em sua área de atuação. Entende-se, assim, que os
professores que tiveram experiências com IC, durante os cursos de graduação, sentem-se
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motivados em dar prosseguimentos em seus estudos, realizando cursos de especializações,
mestrado ou doutorado.
Uma das professoras assinalou que a realização da IC no campo da educação inclusiva
possibilitou a investigação de situações que permeiam o seu dia a dia escolar, uma vez que, na
escola que leciona, há alunos nessa condição.
“A gente apresentou um trabalho sobre educação inclusiva e como hoje na escola do
Estado está ocorrendo a inclusão, então eu acho que foi bastante importante, (...) foi um
trabalho que hoje eu consigo ver em sala de aula” (PI6).
Entende-se que a pesquisa, ao aproximar a licencianda de seu futuro contexto de
atuação, contribuiu para sua segurança em lidar com as demandas do cotidiano escolar,
tornando-a capaz de refletir sobre suas práticas, a luz da teoria estudada durante o
desenvolvimento da IC na graduação. Nesse sentido Ludke (2001, p. 92) enfatiza que:

[...] a pesquisa típica da universidade teria muito a ganhar com a aceitação
de uma nova conceituação da pesquisa do professor, que lhe conferisse
estatuto epistemológico legítimo, ajudando assim a própria universidade a
ampliar seus horizontes de pesquisa, envolvendo temas e abordagens
metodológicas mais próximos dos problemas vividos por alunos e
professores, podendo assim contribuir de forma mais efetiva para o
desenvolvimento do saber docente.

Ressalta-se a importância de se legitimar a pesquisa realizada pelos professores no
cotidiano escolar, dotando-a do mesmo rigor científico das investigações realizadas na
universidade. Em seu dia a dia, os professores precisam recorrer a diversas fontes de
informação para elaborar e experimentar, em cada sala de aula, metodologias diferenciadas,
que proporcionem o ensino e a aprendizagem de todos os seus alunos e o enfretamento das
situações problemáticas que emergem no seu cotidiano. Essas condições possibilitam aos
professores refletirem e reconsiderarem suas práticas, produzindo novos conhecimentos e
novas metodologias de ensino. Pereira (1999, p. 118) defende uma articulação efetiva entre
pesquisa, formação inicial e continuada dos professores, para que esses profissionais sejam
capazes de “atuar como agentes de mudança na escola básica do Brasil”.
De acordo com Pimenta (2011, p. 33), a intenção é “aproximar as práticas de ensinar e
a pesquisa no e sobre o ensino” criando-se uma nova cultura nos cursos de graduação que
possibilite:

[...] o desenvolvimento do pensamento autônomo, substituindo a simples
transmissão do conhecimento pelo engajamento dos estudantes num
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processo que lhes permita interrogar o conhecimento elaborado, pensar e
pensar criticamente; que enseje a resolução de problemas, estimule a
discussão, desenvolva metodologias de busca e de construção de
conhecimentos (ensinar com pesquisa); que confronte os conhecimentos
elaborados e as pesquisas com a realidade; mobilize visões inter e
transdisciplinares sobre os fenômenos e aponte e possibilite a solução de
problemas sociais (ensinar com extensão) (PIMENTA, 2011, p. 23).

Assim, a presença da IC em Educação é fundamental nos cursos de Licenciatura para
que os professores incorporem essa postura de sujeitos autônomos, investigadores do trabalho
docente e produtores de novos conhecimentos.
Considera-se que os estágios curriculares, enquanto eixo formativo e de pesquisa,
também se constituem em campos de pesquisas em que os estudantes dos cursos de
Licenciatura podem desenvolver essa postura de professor investigador. É preciso superar
uma concepção instrumental do estágio de aprender fazendo (PIMENTA; LIMA, 2006).
As experiências de estágio constituíram o primeiro contato de alguns participantes do
estudo com a realidade escolar, aproximando-os do cotidiano de sala de aula. No entanto, dois
professores não consideram que essa etapa do curso tenha proporcionado uma contribuição
significativa para sua formação docente, pois os contextos em que os estágios foram
realizados são diferentes dos de sua atuação ou se constituíram em apenas atos de observação.
Entretanto, são as experiências com o estágio de observação que possibilitam aprender a
profissão por meio da imitação de modelos considerados como bons pelos estudantes
(PIMENTA; LIMA, 2006). Conforme um dos sujeitos entrevistados:
“O estágio, ele colaborou no sentido que eu pude ver a metodologia de alguns
professores, como que ele dá, como que ele explica aquele conteúdo, então eu procuro
sempre puxar o que tem de bom, o que aquele professor fez de bom que eu possa
aproveitar em minha aula, então o estágio contribuiu nesse sentido, de você absorver
as coisas boas que os professores fazem, porque são mais experientes do que eu, então
é bom observar quem tem mais experiência” (PI7).
Pimenta e Lima (2006) alertam, entretanto, que esse modelo de aprender é limitado,
pois se corre o risco de os futuros professores reproduzirem práticas sem uma ponderação
crítica, acreditando que o professor bem-sucedido será aquele que melhor se aproximar de
modelos existentes. De acordo com as autoras, essa perspectiva instrumental de estágio,
enquanto aprendizado da prática, isto é, das técnicas a ser empregadas em sala de aula gera “o
conformismo, é conservadora de hábitos, ideias, valores, comportamentos pessoais e sociais
legitimados pela cultura institucional dominante” (PIMENTA; LIMA, 2006, p. 8). Cabe as
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teorias o papel de oferecer subsídios para questionamentos de práticas institucionalizadas e
das próprias teorias, que explicam a realidade que está em processo constante de mudança.
Contudo, é preciso considerar que são as observações realizadas nesse campo e as
teorias aprendidas nos cursos de graduação que possibilitam reflexões sobre as práticas,
proporcionando maior segurança aos futuros professores. Assim, o estágio configura-se como
um campo de pesquisa que oferece aos estudantes a oportunidade de refletirem sobre as
práticas pedagógicas dos professores, a partir do referencial teórico de estudo do curso de
graduação. É por meio desse processo de investigação das relações que ocorrem nesse campo,
que os licenciados inserem-se na pesquisa, tornando-se professores crítico-reflexivos de suas
práticas de ensino.
Destaca-se que o estágio de regência foi realizado por quatro dos professores
entrevistados (50%). Um deles afirma que essas experiências:
“Não são situações ideais, pois os alunos se comportam de outra maneira quando
você tem um professor regular e quando você tem convidados, você muda o ambiente
de sala de aula, mas dá só para você sentir em termos do ambiente mesmo” (PI8).
De acordo com Pereira (2006, p. 62), os estágios curriculares concentram-se nos finais
dos cursos, sendo, na maioria das vezes, encarados apenas como “uma exigência acadêmica
necessária para aquisição de diplomas” e, por isso, não se constituem como uma experiência
formativa de qualidade. Considera-se que eles são fundamentais desde o início da graduação,
pois contribuem para a inserção dos alunos dos cursos de Licenciatura no seu campo de
atuação e possibilitam o trabalho coletivo e reflexivo com os profissionais das escolas, a partir
das teorias que estão sendo discutidas no curso. A proposta de estágio se reveste, nessa
direção, como um elemento integrador, pois possibilita a aproximação dos futuros professores
com o contexto escolar e reflexões sobre os problemas da educação, dialogando com os
conhecimentos que estão sendo aprendidos na graduação.
Desse modo, é por meio das vivências de estágio que os educandos vão se
aproximando da realidade e refletindo criticamente sobre as práticas que regem o contexto
escolar, repensando práticas e subsidiando a elaboração de novas metodologias e materiais
pedagógicos, não ficando dependentes, quando assumirem a profissão, de materiais
elaborados por outros sujeitos. Assim, as experiências de trabalho em conjunto com os
professores das instituições possibilitam a construção de materiais, a discussão e reflexão
sobre o campo da docência e das relações que permeiam o cotidiano escolar.
Compreende-se, assim, que as experiências de IC e estágios, atreladas desde o início
dos cursos de Licenciatura, despertam o interesse dos docentes em dar continuidade a seus
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estudos e possibilitam a formação de professores críticos da realidade em que estão inseridos.
Além disso, a integração dos conhecimentos específicos e pedagógicos, desde o início dos
cursos, contribui para que haja uma formação sólida e consistente. É necessário avançar em
uma concepção de formação que entenda a complexidade do ato educativo e sua função de
humanização, possibilitando, para tanto, a vivência e a investigação dos estudantes sobre
questões educacionais.
Para isso, é fundamental a aproximação das instituições formadoras de professores e o
contexto escolar onde ocorrerá a atuação desses profissionais. Estes espaços precisam estar
interligados e repensarem, juntos, a organização e a seleção de conteúdos para o currículo dos
cursos de Licenciatura, buscando contribuir para a formação de docentes sem receios, seguros
da sua identidade profissional.
De acordo com Rivas (2010, p. 89):

O conteúdo é condição lógica do ensino e o currículo é, antes de tudo, a
seleção cultural estruturada sob chaves pedagógicas dessa cultura que se
apresenta como projeto para a instituição escolar. Desconsiderá-lo implicaria
introduzir-se por um caminho o qual se perde de vista a função cultural e de
ensino.

No entanto, além da articulação dos conhecimentos teóricos e pedagógicos, no plano
curricular, é necessário considerar também os saberes produzidos em situações práticas pelos
professores. Assim, as propostas de novas organizações curriculares dos cursos de formação
de professores não devem se reduzir ao campo do discurso, simplesmente. É preciso pensar a
aproximação com a prática para além de uma concepção de aplicação de conhecimentos
específicos de uma determinada área disciplinar, pois a especificidade da tarefa docente exige
muito mais do ser professor. A aproximação entre teoria e prática possibilita reflexões
críticas dos estudantes sobre a realidade, evitando que reproduzam práticas engendradas no
contexto escolar.
Para que os professores desenvolvam essa postura crítica, investigadora e
transformadora da realidade, os cursos de formação precisam estimular o desenvolvimento de
pesquisas, seja por meio de IC, de projetos de extensão e de estágio curricular, assumindo o
princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
É por meio da recontextualização de algumas práticas e da necessidade de superação
de uma postura que causa insatisfação, que os professores repensam sua atividade docente
“mesclando processos de reprodução com a possibilidade de construção do novo, na
contramão daquilo que criticavam” (CUNHA, M., 2001, p. 4), instaurando estratégias
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inovadoras. Os professores não saem prontos dos cursos de formação, é a partir de sua
inserção em seu campo de atuação que eles vão construindo sua profissionalidade. Por isso é
fundamental pensar nesse momento como uma das etapas de seu desenvolvimento
profissional, que dará prosseguimento com a realização dos cursos de formação continuada.

5.2 As condições de trabalho e a organização do ensino

Ao concluírem seus cursos de formação inicial, muitos professores ingressam na
profissão em condições de trabalho, que nem sempre são favoráveis ao seu desenvolvimento
enquanto profissionais, conforme pode ser observado pelos elementos elencados (indicadores)
no Quadro 3 – Dimensão: As Condições de Trabalho e a Organização do Ensino
(APÊNDICE F).
A partir dos aspectos levantados na dimensão “As condições de trabalho e a
organização do ensino”, depreendeu-se que a existência de espaços e de recursos nas
instituições escolares foram consideradas pelos entrevistados como elementos delimitadores
da realização de seu trabalho enquanto professores. Os docentes relataram que as escolas, de
forma geral, possuem uma estrutura boa, com sala de informática, retroprojetores, apostilas e
livros didáticos oferecidos pelo Estado, no entanto, são escassos os recursos financeiros para
compra de materiais e manutenção de aparelhos, fatores que inviabilizam a existência de
recursos suficientes para atender a todos os alunos da escola.
O apontamento desses recursos pelos professores deve-se ao fato de que:

[...] a infra estrutura da escola é um conjunto de condições que dão suporte
para que o trabalho docente se desenvolva. Ela se constitui das
“ferramentas” que são utilizadas pelos professores e alunos para executar
suas atividades e dos aspectos relativos ao ambiente de trabalho. As
ferramentas dos professores incluem: sua formação, sua saúde, materiais
básicos de ensino e recursos pedagógicos, tais como aparelho de som,
vídeos, biblioteca, laboratórios e salas de ensino especiais. Os aspectos
relativos ao trabalho incluem: estado de conservação de escola, níveis
adequados de ruído e de iluminação, qualidade do ar e instalações que
tragam conforto ao professor (OLIVEIRA et al., 2012, p. 8).

Um dos professores relatou que os reagentes do laboratório da escola estavam todos
vencidos, inviabilizando seu uso. Outro revelou a necessidade de um laboratório em sua área
de atuação na escola. Considera-se que a falta de recursos para a reposição de materiais
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utilizados nos laboratórios e a inexistência de outros espaços didáticos, além da sala de aula,
limitam a forma de organização da aula dos professores.
Para elaborarem suas aulas, os professores utilizam-se dos livros didáticos e das
apostilas oferecidas pelo Estado (PI3, PI6, PI7), e de outros recursos (audiovisuais,
experimentos ou lousa) para demonstração de conceitos (PI3, PI4, PI5, PI8). Considera-se que o
estilo docente dos professores, isto é, seu modo de organizar as estratégias de ensino e
aprendizagem, está diretamente relacionado com as condições materiais de trabalho em que
estão submetidos, ou seja, a existência de espaços didáticos como bibliotecas, laboratórios,
anfiteatros e recursos para o desenvolvimento de suas aulas. São esses aspectos que
determinam/limitam o planejamento e as estratégias de aprendizagem que serão utilizadas
pelos docentes para abordarem determinados conteúdos. A pesquisa realizada em escolas
inglesas por Taylor (1970) concluiu que os professores, ao elaborarem suas aulas, consideram,
por ordem de importância, “fatores associados ao contexto docente, por exemplo, materiais e
recursos; os interesses dos alunos; as metas e objetivos de ensino; considerações sobre os
conteúdos das disciplinas” (RODRIGUES, 2005, p. 432-433).
Alguns professores apontaram a utilização das apostilas e livros didáticos fornecidos
pelo Estado. Corre-se o risco de que a utilização desses materiais, sem um olhar crítico sobre
os seus conteúdos, reduza o processo de ensino e aprendizagem ao caráter instrumentalista da
profissão, que parte do ideal de que ensinar consiste apenas em um fazer técnico, de
transmissão de conhecimentos. O risco deve-se ao fato de alguns professores dedicarem seu
tempo a aplicar apenas os saberes presentes nesses manuais que são, na maioria dos casos,
elaborados por sujeitos que desconhecem a especificidade do processo educativo. Segundo
Pimenta (apud ASSOLINI; LASTÓRIA, 2010) as escolas atuais têm adotado uma série de
apostilas, por meio das quais qualquer funcionário da escola pode assumir o encargo de passar
uma página de atividades para os alunos, destituindo, consequentemente, a profissão docente
de seu caráter pedagógico, intencionalmente planejado, que visa a atender às especificidades
dos alunos e da instituição escolar. Considera-se que o professor ao se utilizar apenas desses
manuais está sendo, “paulatinamente esvaziado dos seus instrumentos de trabalho: do
conteúdo (saber), do método (saber fazer), restando-lhe agora, quando muito, uma técnica
sem competência” (CURY, 1982, p. 59).
Contudo, pode-se observar um movimento contrário no posicionamento de PI5 e PI7.
“A gente tem a apostila do estado, o caderno do estado, eu não trabalho, eu não
trabalho com ele porque eu já avaliei, acho que para o 1º ano as coisas estão muito
desconexas, o raciocínio” (PI5).
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“O que eu mais utilizo é o livro didático, mas assim, eu procuro preparar as minhas
aulas, porque no Estado de São Paulo tem um caderninho para seguir, então assim eu
me baseio ali naquele caderninho e busco exercícios complementares com o livro
didático, porque ninguém conhece mais a minha turma do que eu, então assim, eu que
sei qual o exercício necessário para dar o próximo passo na minha matéria, eu sei o
que eu devo cobrar nesse momento para que eu consiga atingir os meus objetivos no
final do bimestre” (PI7).
Assim, constata-se que alguns professores possuem um olhar crítico sobre o material
que lhes é oferecido e para as especificidades das turmas que lecionam. Destarte, professor
não é um trabalhador que se “contenta em aplicar meios e que se comporta como um agente
de uma organização: ele é sujeito de seu próprio trabalho e ator de sua pedagogia, pois é ele
quem modela, quem lhe dá corpo e sentido no contato com os alunos (negociando,
improvisando, adaptando)” (TARDIF, 2012, p. 149).
Os professores ainda apontaram que se utilizam de outras estratégias para ter atenção
dos alunos nas aulas, procurando, por meio do uso de recursos audiovisuais, de ida a
laboratórios ou realização de experimentos, que os estudantes compreendam os conceitos
abordados. Compreende-se que esses professores estão passando pela fase da diversificação
(HUBERMAN, 1995), que caracteriza-se por um momento de experimentação, de busca de
novas estratégias de ensino, de organização de turma, de novos modos de organizar seus
planos de aula. Conforme pode ser averiguado pela fala de uma das professoras entrevistadas:
“Agora eu estou modificando um pouco minhas aulas para o 2º semestre, para poder
utilizar um pouco mais esse carrinho (com retroprojetores), que antes não tinha”
(PI5).
Um dos professores relatou que, no momento atual de sua vida, já não prepara mais
aulas, pois tem investido seu tempo em seu curso de doutorado.
“Já não levo serviço pra casa, hoje eu não preparo mais aula” (PI8).
Constata-se que este professor vem canalizando suas energias para outras atividades,
reduzindo sua carga horária gradativamente e se mantendo na profissão apenas por
insegurança que algo dê errado no doutorado. Desse modo, pode-se dizer que a docência é
encarada por esse professor apenas como um bico, até que surjam melhores propostas de
trabalho. Para Pereira (2006, p. 24) do “professor que exerce seu trabalho como „bico‟ não
pode ser exigida competência, assiduidade e dedicação, já que essa atividade, não exercida em
tempo integral, é mal remunerada e muitas vezes acumulada com outros empregos”. Assim, a
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profissão exercida como „bico‟ prejudica a qualidade da educação, pois além de não haver
estabilidade de seus profissionais, que exercem a função de docência, contribui para falta de
clareza desses professores sobre sua identidade enquanto profissionais de ensino e,
consequentemente, com seu modo de organizar suas aulas.
O professor (PI8) esclareceu que desde o seu último ano de aulas no cursinho popular
vem se desestimulando com a profissão, primeiro porque foi percebendo o desinteresse dos
alunos dessa entidade que não reconheciam o trabalho dos voluntários e, segundo, por conta
do contexto atual em que atua.
“Quando eu me retirei (como voluntário do cursinho popular), eu perdi aquela
sensação que eu tinha do interesse, da busca dos alunos e da valorização deles com a
gente, é muito diferente você sair da sala e você ouvir um obrigado por você ter
preparado tudo, por ter vindo aqui, de alguns alunos e é totalmente diferente do que a
gente ouve aqui”. Este professor ainda aponta como fator de desmotivação em relação
à docência que a “realidade das escolas do Estado de São Paulo, é que tem, por
exemplo, 12 computadores funcionando e às vezes tem 30, 40 alunos em uma sala,
então eles mandam a gente se virar para levar, mas é pouco, inviável” (PI8).
De acordo com Rodrigues (2005), são vários os fatores que vêm tornando mais difícil
a gestão de sala de aula, questões socioeconômicas, características pessoais dos professores e
dos alunos, infraestrutura, recursos disponíveis, quantidade de alunos por turma, relação com
direção escolar. Com a falta de espaços e recursos, os professores recorrem ao seu próprio
orçamento para a organização de suas aulas. Conforme a fala de um dos entrevistados:
“Às vezes você quer fazer uma atividade diferenciada, você tem que trazer coisas da
sua casa, às vezes você não tem tempo de comprar o que precisa, é complicado, então isso (a
existência de um laboratório de biologia) faz falta” (PI1).
Deste modo:

[...] sob essas condições, o único elemento de ajuste é o trabalhador, que,
com seus investimentos pessoais, procura auxiliar o aluno carente
comprando material escolar e restringindo o seu tempo supostamente livre
para criar estratégias pedagógicas que compensem a ausência de
laboratórios, de salas de informática e de bibliotecas minimamente
estruturadas (GASPARINI; BARRETO; ASSUNÇÃO, 2005, p. 191).

É em função dessas condições precárias que PI8 vem deixando as aulas do Estado, isto
é, diminuindo sua carga horária gradativamente, e procurando se dedicar a atividades de seu
doutorado. Considera-se que este professor está passando pela fase de desinvestimento na
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profissão docente, uma vez que Huberman (1995) coloca que essa etapa típica dos anos finais
da carreira pode aparecer antes, em função da frustração dos professores com a profissão.
Assim, há docentes que desinvestem na carreira, ou que, “desiludidos com os resultados do
seu trabalho, ou das reformas empreendidas, canalizam para outros lados as suas energias”
(HUBERMAN,1995, p. 46).
Os professores que atuam no Ensino Médio ainda necessitam pegar aulas em
diferentes escolas para completar sua carga horária, tendo, em algumas situações, que lecionar
em disciplinas que nem correspondem a sua especialidade. De acordo com Costa (2013, p.
199-200) os estudos de:

Alves e Pinto (2011) demonstram que os professores do Ensino Médio têm
mais aulas e turmas quando comparados com os professores das outras
etapas da Educação Básica. Mais aulas e turmas, mais turnos. Isso representa
ampliação da jornada individual de trabalho do docente das escolas médias
públicas, sendo responsável, muitas vezes, pelo seu adoecimento, além da
sua baixa produtividade após a segunda jornada de trabalho, o que pode
interferir na qualidade do seu desempenho.

Além disso, os professores, pertencentes à escola B, assumem salas com superlotação
de alunos. Como pode ser observado na fala:
“Você não tem espaço para mesa do professor, você não tem espaço para escrever na lousa,
mesmo eles (os alunos) se desajeitam, você os deixa ficarem desajeitados para poder caber, porque aí
eles juntam carteiras, aí você põe a mesa um pouquinho pra trás, entendeu, só assim” (PI5).

Considera-se que essa é uma realidade particular dessa instituição, uma vez que,
apesar da progressiva obrigatoriedade do Ensino Médio, dados do Censo Escolar 2015 (INEP,
2015) demonstram uma queda de 2,7% nas matrículas desse nível de ensino no Brasil, quando
comparadas ao ano de 2014. No município, lócus dessa investigação, o crescimento de
matrículas neste nível de ensino foi pouco significativo considerando o número de jovens na
faixa etária de 15-17 anos e o número de matrículas do Ensino Fundamental – anos finais.
Em 2015, havia no município de Ribeirão Preto 15.525 matrículas em 38 escolas públicas
estaduais de Ensino Médio (IBGE, 2015) e no ano de 2016, 15.886 em 39 escolas estaduais
de Ensino Médio (DIRETORIA DE ENSINO DE RIBEIRÃO PRETO, 2016).
Para Costa (2013), o aumento da média de alunos por turmas traduz a intensificação
do trabalho docente, maior quantidade de alunos sob a responsabilidade de um único
professor. A responsabilidade por várias turmas exige dos professores a preparação de
diferentes aulas e avaliações de acordo com a turma. Para um dos professores:
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“É complicado, você tem que sentir a sala e de acordo com a sala, você prepara aí a
sua didática, você tem que dançar conforme a música” (PI2).
Para tanto é necessário maior investimento de tempo por parte do professor na
realização de um volume maior de trabalho, além de maior dedicação e esforço intelectual
(GASPARINI; BARRETO; ASSUNÇÃO, 2005).
Dessa forma, as condições inadequadas ao desenvolvimento do trabalho dos
professores têm reflexos diretamente em suas práticas. Segundo Oliveira et al. (2012), com o
aumento de demandas que caem sobre os professores e a falta de condições para realizarem
seu trabalho satisfatoriamente, eles tendem à frustração, ao sofrimento, à insatisfação com seu
trabalho e ao adoecimento, que provavelmente desencadeará o afastamento desse profissional
do ensino, ou a desistência da carreira. Trata-se do que Kuenzer (2011) chamou de síndrome
da desistência.
De acordo com Gasparini, Barreto e Assunção (2005), as condições desfavoráveis para
o desenvolvimento do trabalho do professor podem gerar um sobre esforço de tarefas que
desencadeia a doença. Na pesquisa realizada pelas autoras, chegou-se ao dado que “os
transtornos psíquicos ficaram em primeiro lugar entre os diagnósticos que provocaram os
afastamentos” (GASPARINI; BARRETO; ASSUNÇÃO, 2005, p. 189). Para PI5 é
fundamental a existência de:
“Um apoio psicológico semanal para tratar só de assuntos da escola, porque tem dias que
você sai daqui nossa, tem dia que assim, eu preciso esperar eu me acalmar para poder pegar
o carro e dirigir, e eu sou nova, tenho um ano de magistério, você imagina quem está aí a 20,
30 anos, então eu acho que apoio psicológico na escola é essencial tanto para o professor,
quanto para o aluno” (PI5).

O fato de os alunos não levarem material escolar e de não demonstrarem interesse
pelos estudos constitui-se em um dos aspectos que também provoca a frustração dos
professores.

De acordo com Gatti (2009), são muitas as questões problemáticas que

envolvem as condições de trabalho nas instituições escolares e é nesse contexto de atuação
que os professores vão desenvolvendo sua profissionalidade, enquanto docentes. Por isso, fazse necessário pensar em mudanças nas condições materiais de atuação dos professores, com
mais investimentos por parte das esferas governamentais, para que se tenha uma educação de
qualidade.
Para PI5, essa situação só irá se transformar quando houver maior investimento por
parte das esferas governamentais, em outros recursos que realmente funcionem e
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acompanhem a realidade social em que as instituições escolares estão inseridas atualmente.
De acordo com a entrevistada:
“Vamos modernizar um pouco, nada contra livro, amo livro didático, só que não é
uma geração de leitura, é uma geração de imagem, então você tem que trabalhar com
isso, não adianta você tentar forçar outra coisa, porque não vai funcionar” (PI5).
É nesse sentido que Marcelo Garcia (2002) afirma que, diante das transformações
pelas quais a sociedade está passando, é imprescindível mudanças na organização das
instituições escolares e nas funções atribuídas aos professores que nelas estão inseridos, pois,
com as novas tecnologias, os alunos possuem diversas fontes de informação em um curto
espaço de tempo. Assim, a aquisição de novos recursos e investimento na formação
continuada dos professores que trabalham nessas instituições são fundamentais para que
novas práticas se constituam no contexto escolar.

5.3 O Início de Carreira

Os professores iniciantes, ao se inserirem no contexto escolar, deparam-se com as
condições precárias de profissão, além de terem que aprender a lidar com as especificidades
da tarefa docente. Conforme pode ser observado no Quadro 4 – Dimensão: O Início de
Carreira (APÊNDICE G).
A partir dos aspectos comuns levantados (indicadores) na dimensão “O início de
Carreira”, constatou-se que muitos professores apresentaram dificuldades nesse período com
relação ao cotidiano escolar, como se pode observar pelas falas de alguns deles:
“Eu não saí da faculdade e já entrei direto, mas mesmo assim eu sofri bastante,
porque eu fiquei muito tempo parado, eu tive que estudar muito, me atualizar e eu
penei demais, era uma coisa completamente diferente, eu nunca tinha dado aula, no
hospital eu trabalhava na parte administrativa” (PI1).
“O primeiro mês foi um caos, foi um caos eu digo assim porque eu falava, falava e
não tinha retorno, nada que eu falava tinha retorno, eu dava aula e acabou” (PI4).
A atividade docente é complexa e os professores, ao adentrar nesse contexto, precisam
estar cientes de que o ensino é uma atividade baseada nas interações humanas, entre eles e
seus alunos. Entende-se que essas interações com os alunos são determinantes dos
procedimentos de ensino e aprendizagem (TARDIF, 2012). Assim, o domínio do conteúdo a
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ser ensinado não é suficiente para se ter uma boa aula. De acordo com Tardif (2012, p. 120)
“o conteúdo ensinado em sala de aula nunca é transmitido simplesmente tal e qual: ele é
„interatuado‟, transformado, ou seja, encenado para um público, adaptado, selecionado em
função da compreensão do grupo de alunos e de indivíduos que o compõem”. A
complexidade da atividade docente decorre, em parte, do objeto de trabalho dos professores,
“seres humanos individualizados e sociais ao mesmo tempo” (TARDIF, 2012, p. 128), que
foge do controle do trabalhador.
Seis dos professores participantes do estudo apontaram como dificuldade conciliar o
tempo para vida pessoal e profissional. De acordo com a fala de um dos professores
entrevistados:
“A gente não é uma máquina, que consiga, a eu sou a profissional na escola e na
minha casa eu não sou mais, acho que não tem como separar a profissional com a
pessoal” (PI6).
Compreende-se assim, a partir da fala deste sujeito, que os aspectos pessoais e profissionais se inter-relacionam constituindo um único ser – o professor. Segundo Arroyo (2000),
o professor não deixa de ser o que ele é quando deixa o espaço escolar, pois em decorrência
das diversas tarefas que precisa realizar, muitas vezes, acaba levando para casa trabalhos para
serem corrigidos, cadernetas para passar notas dos alunos, planejamento e preparação para as
aulas, de modo que “não damos conta de separar esses tempos porque ser professoras e professores faz parte de nossa vida pessoal. É o outro em nós” (ARROYO, 2000, p. 27). A esse
respeito, Tardif (2012, p. 143) afirma que “ninguém pode deixar sua mente no trabalho, nem
separá-la em funções distintas: uma para casa, outro para o trabalho, outra para os lazeres”,
uma vez que, a subjetividade do professor interfere no ambiente de sala de aula e ele transpõe
para a prática o que o constitui enquanto pessoa (TARDIF, 2012). Nóvoa tem dito (2009, p.
38) “que o professor é a pessoa, e que a pessoa é o professor”. Assim, tanto os conhecimentos
pessoais quanto os profissionais contribuem para a construção da identidade dos professores.
Trata-se do que o autor chamou de teoria da pessoalidade no interior de uma teoria
da profissionalidade.
Nesse sentido, cinco professores declararam que, apesar de procurarem conciliar esses
aspectos (pessoais e profissionais) procurando adiantar as atividades em intervalos de aula na
própria escola ou em um momento livre de ATPC, têm sempre algo para ser feito em casa,
sobretudo nos finais de semestre em que precisam passar as notas dos alunos, que são muitos
em decorrência da carga horária por disciplina.
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De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, constituem
componentes curriculares obrigatórios deste nível de ensino: I – Linguagens (Língua
Portuguesa, Língua Materna, para as populações indígenas, Língua Estrangeira moderna;
Arte, em suas diferentes linguagens: plásticas, cênicas e musicais); II – Matemática; III –
Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química); IV – Ciências Humanas (História,
Geografia, Filosofia e Sociologia), que podem ser organizados em forma de disciplinas,
sempre de forma integrada.
Os professores, responsáveis por esses componentes, sobretudo nas áreas de Ciências
da Natureza e Humanas, possuem uma carga horária semanal reduzida por disciplina e,
consequentemente, possuem mais turmas sob a sua responsabilidade, para complemento de
carga horária. De acordo com uma das entrevistadas:
“Com mais salas de aula, você tem que levar seu serviço para casa, ou no meu caso
eu venho fazer na escola. Eu estou há duas semanas vindo de manhã, à tarde e à
noite, todos os dias, porque eu também estou envolvida com a formatura da EJA que
vai acontecer semana que vem, então assim, além de diário, além de fechamento de
nota, além de tudo, ainda tem a formatura, que eu estou fazendo, então eu estou nessa
escola o tempo todo” (PI5).
Assim, a docente, além das atividades de rotina, de planejamento de aulas, de
preenchimento de diário de classe, envolve-se em outras atividades, como a formatura dos
alunos, dedicando mais de seu tempo à unidade escolar em que leciona.
Conforme um dos professores participantes do estudo:
“Final de semestre é pior porque parece que vai tudo embolando, vem a bola de neve
e você está lá correndo, mas dá, o tempo que eu encontro, eu dou uma lida às vezes na
própria aula mesmo, terminou a atividade, aí você dá uma folheada, semana que vem
tenho que fazer tal coisa, aí você já vai se programando” (PI3).
De acordo com Vaillant e Marcelo (2012, p. 131), essa dificuldade com as demandas
das escolas, em administrar o tempo para aspectos pessoais e profissionais, ocorre porque os
professores iniciantes, além de terem que lidar com questões próprias do início de carreira
como “adquirir conhecimentos sobre os estudantes, o currículo, o contexto escolar; planejar
adequadamente o currículo e o ensino; começar a desenvolver um repertório docente que lhes
permita sobreviver como professor”, ainda precisam enfrentar responsabilidades que cabem a
todos os professores, até aos mais experientes.
Além disso, sabe-se que o exercício da docência vem se tornando cada vez mais
complexo, pois as demandas educacionais se ampliam, sem alterar de modo significativo as
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condições de trabalho a que os professores estão submetidos. Essas demandas exigem maior
dedicação e tempo do professor que deve ter o cuidado para que elas não se traduzam na
“intensificação do trabalho, que o obriga a responder a um número maior de exigências em
menos tempo” (OLIVEIRA et al., 2012, p. 6).
Constatou-se ainda, a partir da fala dos entrevistados, que com o decorrer do tempo
com a experiência prática, eles vão administrando de forma mais equilibrada a realização das
demandas escolares.
“No começo tudo é novo, você não sabe direito, você vem com uma metodologia de
ensino que ao longo do tempo você vai percebendo que aquela metodologia não é
adequada aos seus alunos e você tem que procurar outras, então assim, a experiência
é muito válida, porque você consegue encontrar os melhores caminhos, nos outros
anos você já sabe o que você tem que fazer para ensinar, para que o aluno possa
aprender melhor a sua disciplina, então é essencial ter esta experiência” (PI7).
Desse modo, o período de inserção na profissão, além de ser caracterizado por uma
série de dificuldades com as quais os professores deparam no seu cotidiano, consiste no
momento em que os professores vão adquirindo experiência profissional, ganhando confiança
em seu trabalho e aprendendo a manter um equilíbrio entre sua vida pessoal e profissional.
Trata-se de um período de “sobrevivência, descoberta, adaptação, aprendizagem e transição”
(VAILLANT; MARCELO, 2012, p. 131).
Reconhece-se, entretanto, que apenas a vivência em situações práticas não é suficiente
para se formar um bom professor, é preciso que, a partir dos conhecimentos teóricos sobre
educação e práticas de sala de aula, os professores ressignifiquem suas estratégias de ensino,
inovando e propondo novas situações de aprendizagem (PEREIRA, 1999).
Assim, com o tempo, os professores vão adquirindo equilíbrio para o desenvolvimento
de suas funções e criando sua identidade docente, a partir de sua experiência em seu campo de
atuação. Trata-se da fase da estabilização em que os professores adquirem mais confiança e
um domínio progressivo da profissão (TARDIF, 2012). Para Mariano (2012, p. 83) essa
evolução na carreira é “acompanhada de um domínio maior do trabalho e também de um bem
estar pessoal”. É quando os professores estão passando para outra fase na carreira
profissional, a estabilização (HUBERMAN, 1995).
Outro aspecto que apareceu nessa dimensão é que os professores sentem-se
incomodados por encontrar os alunos fora do ambiente escolar (PI3, PI5), pois atribuem a esse
fato uma invasão de sua vida pessoal, conforme os dizeres de um dos entrevistados:
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“Minha esposa fala: não gosto de ir no shopping, porque sempre vai encontrar um
aluno e é verdade, você sempre vai encontrar um aluno ou o pai de um aluno, ou uma
família e se você não tiver, sei lá, você está fazendo alguma coisa errada, vamos
pensar assim, vai falar, não adianta e eles te levam como exemplo sim, eles cobram
muito isso, às vezes falam te vi não sei aonde, o que você estava fazendo? Falo eu
estava lá” (PI3).
Para um dos professores, trabalhar apenas um período contribuiria para equilibrar as
atividades – pessoais e profissionais – mais tranquilamente (PI4), enquanto que para o
professor PI8 a dedicação exclusiva em uma instituição seria o ideal para melhorar a qualidade
da educação:
“Em pouquíssimos anos que ocorreram essas mudanças, eu acho que a gente até
teria condições de acompanhar essas mudanças, mas seria necessária uma dedicação
exclusiva, que a gente não tem, por exemplo, quem não está na pós, como eu, trabalha
só em escola, deve trabalhar em duas, três escolas, quem consegue ficar numa escola
muito grande como essa, sei lá você pega 32 aulas, 2 mil reais, é uma coisa muito
estressante, 2 mil reais você paga aluguel, quem manter um carro, em Ribeirão Preto,
não é o suficiente e eu acho que haveria mudança se a gente tivesse uma dedicação
exclusiva, por exemplo, nas escolas técnicas federais, o curso técnico do instituto
federal de Sertãozinho é muito bom” (PI8).
Entende-se que a dedicação exclusiva, sobretudo para os professores que estão
iniciando, contribuiria para que os docentes criassem um vínculo com a instituição em que
trabalham e com os projetos educacionais, aos quais esta se dedica e, consequentemente, para
a construção de uma identidade segura, confiante sobre sua profissionalidade.
As principais dificuldades sentidas pelos professores no início de carreira convergem
com as identificadas por Veenman (1988), como: indisciplina, falta de motivação dos alunos,
relacionamento com os pais, dentre outras. A descaracterização da função docente e o excesso
de responsabilidades atribuídas aos professores também são apontadas como um problema na
fala de PI7, quando procura afirmar qual é o papel do professor e qual é o dos pais. O
problema é que a escola pública no Brasil traz para os professores uma série de tarefas que
vão além do que determina sua função: “cuidar da higiene, da nutrição, da saúde, entre outras
necessidades dos seus alunos” (OLIVEIRA et al., 2012, p. 7-8).
O PI1 procura enfrentar as dificuldades se atualizando por meio do estudo, uma vez
que para ser professor não é suficiente estar inserido em situações práticas, é preciso conciliar
os diferentes saberes da docência, os conhecimentos específicos, os pedagógicos e os
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advindos da experiência. Outros professores apontaram como enfrentamento dessas
dificuldades o respaldo que tiveram de seus coordenadores, colegas de trabalho e até mesmo
dos alunos, conforme pode ser percebido pela fala do entrevistado:
“No início eu fiquei com receio, eu não conhecia a escola, não conhecia a
comunidade, os alunos, mas aí eu fui me adaptando e a relação com eles foi ficando
cada dia melhor, bom e a escola também foi ajudando muito, porque eu não tinha
experiência” (PI6).
Perrenoud (2002), ao listar as características do professor iniciante, aponta que a
angústia, o medo e até as crises de pânico são típicos desse momento e vão diminuindo à
medida que os professores vão ganhando segurança e confiança em sua profissionalidade. A
gestão das instituições escolares apareceu nas entrevistas como elemento fundamental de
redução da insegurança do docente ao entrar em uma sala de aula. Identificou-se nas falas dos
professores, que a inserção dos docentes ocorreu a partir de três modelos, descritos por
Vaillant e Marcelo (2012):
a) Modelo nadar ou fundir-se: toda responsabilidade é do docente principiante. Temse uma concepção equivocada de que o professor já sabe ser professor e lidar com as
situações que permeiam o cotidiano escolar. Como pode ser observado pelas falas:
“No Estado não, não tive (apoio), assim, eu tive coordenadores muito bons no ano
passado, então, mas nunca assim a ponto de instruir faça isso ou faça aquilo, foi meio
tipo vai lá, você já sabe dar aula, vai lá” (PI3).
“No Estado é muito complicado, muito grande, você fica perdida, quando eu
concursei, que eu vim para cá, era assim, amanhã você começa a dar aula, você não
sabe nem direito que sala você vai, não houve um planejamento, não houve nada,
você já entra direto na sala de aula e assim sem ter formação básica, você vai dar
aula na sala tal, isso você descobre no dia praticamente que você vai entrar na sala, é
uma coisa bem jogada mesmo. Da Diretoria de Ensino não tem nenhum apoio,
nenhum curso preparatório, não tem nada, nem uma palestra, não tem, você é
jogado” (PI2).
b) O modelo colegial: caracteriza-se por uma relação espontânea do docente
principiante com seus pares e administração. Os docentes mais experientes tornam-se tutores
informais, respondendo às dúvidas dos mais jovens professores.
“Sim (houve apoio), sim o pessoal da escola aqui, os colegas de trabalho, nossa,
assim não tem como agradecer, eles ajudaram mesmo, eu ia perguntar dúvidas, eles
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sempre respondiam, sempre atenderam bem, até a própria gestão, os coordenadores
aqui sempre receberam a gente muito bem, disso eu não tenho queixas não” (PI1).
“Nas outras escolas tinham mais professores, eu acabava conversando com eles sobre
os tópicos, perguntando como que eu faço isso, como que eu faço aquilo, porque
principalmente na Química, eu sofri bastante, para conseguir passar alguma coisa,
vamos dizer assim, de interessante para os alunos” (PI4).
c) Modelo de inserção ideal: o conhecimento essencial para os docentes principiantes
é organizado pela autoridade educativa, no caso desse estudo, considera-se a coordenação e
direção das escolas como essas autoridades.
“No início de minha carreira foi muito bom o apoio que eu tive dos meus
coordenadores, eles praticamente que me ensinaram assim várias coisas, várias
lacunas que a graduação deixou, os coordenadores conseguiram preencher” (PI7).
“Quando você tem o respaldo, você tem uma coordenadoria que funciona com os
professores, que realmente faz uma mediação, mas não só uma mediação, mas uma
reflexão, uma ponte entre a academia e a prática, faz toda a diferença” (PI5).
Deste modo, constata-se que não há uma política governamental de acompanhamento
dos professores que estão iniciando na carreira, apenas iniciativas de apoio que os próprios
professores buscam por meio de colegas de trabalho ou de coordenadores solícitos que
compreendem

as

especificidades

do trabalho docente. Contudo,

ressalta-se que,

diferentemente das outras profissões, são atribuídos aos professores mais jovens as turmas
que apresentam maiores problemas, as situações mais complexas de ensino. Passado esse
período, caso o professor sobreviva a ele, ele vai ganhando respeito por parte de seus colegas
e tendo o direito de escolher as melhores salas em função de seu tempo de serviço.
Considera-se de extrema importância que sejam criadas políticas que contribuam com
a transição de estudantes a professores, que acompanhem os professores iniciantes, dando
respaldo para dúvidas e apoio diante das dificuldades encontradas no contexto escolar,
contribuindo para a construção da identidade de professores seguros e confiantes para lidar
com as situações complexas da docência, e, possibilitando, dessa forma, sua permanência na
profissão.

5.4 Os fatores de evasão e permanência na profissão
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Com base nos aspectos (indicadores) destacados na dimensão “Os fatores de evasão e
permanência na profissão”, no Quadro 5 – Dimensão: Os Fatores de Evasão e
Permanência na Profissão (APÊNDICE H), constata-se que o salário apareceu nas falas dos
docentes tanto como elemento de atratividade, quanto de evasão dos professores da carreira
docente.
Quando questionados sobre os fatores de evasão da carreira, os professores
declararam:
“Tem um fator muito forte que é o salário, enquanto o salário continuar no patamar
que está, ninguém vai levar isso aqui ao pé dá letra, os que ainda levam, ainda estão
com aquela paixão, curtindo aquela paixão de dar aula, de ter um compromisso, mas
a cultura nossa, a desvalorização não permite que tenha mais esse tipo de
acompanhamento” (PI8).
“Se a gente for ver a evasão é muito grande pelo lado do salário, um salário que para
o nível superior é um salário ruim” (PI1).
Os baixos salários estão associados ao desprestígio da profissão docente. De acordo
com Gatti e Barreto, (2009, p. 240) “o salário inicial de professores no geral tem sido baixo
quando comparado a outras profissões que exigem formação superior” e, por isso, a docência
não se constitui como objeto de interesse das novas gerações.
Para Pinto (2015) o problema de falta de professores para o Ensino Médio não está
correlacionado a falta de licenciados formados (com exceção do curso de Física), mas a fatores de atratividade da carreira. Conforme os dados levantados pelo autor, apenas a oferta de
cursos em universidades públicas seria suficiente para atender a demanda de professores, entretanto a maioria dos licenciados não está atuando como professores.
Para Sampaio e Marin (2004), a precarização do trabalho docente torna-se mais
intensa com a remuneração dos professores, pois a “pauperização profissional significa
empobrecimento da vida pessoal nas suas relações entre vida e trabalho, sobretudo no que
tange ao acesso a bens culturais” (COSTA, 2013, p. 199). É nesse sentido que
Saviani (2011b) adverte que se os salários não são satisfatórios, os professores
não terão motivação para dedicar tempo e recursos numa formação mais exigente e em cursos
de aperfeiçoamento docente, que qualifiquem suas práticas.
Para os professores a evasão também está associada a questões de indisciplina, isto é,
ao desrespeito dos alunos para com eles e ao desinteresse pelos estudos.
“Eu lembro o tempo que a gente estudava, nossa a gente tinha um respeito pelo
professor, que era completamente diferente, hoje sei lá, a gente até conversa muito
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mais com os alunos do que os professores na minha época conversava com a gente, a
gente tem assim parece que uma relação mais próxima” (PI1).
“A questão do respeito, que é a questão da hierarquia, isso tem que ser passado para
os alunos, a coisa está correndo muito frouxa em todas as escolas, então eles abusam,
abusam, fazem o que quiserem” (PI5).
Verifica-se, desse modo, que as representações sociais dos professores referentes à
evasão estão associadas a problemas como: “desvalorização, baixos salários, dificuldades em
relação ao comportamento dos alunos” (ENS et al., 2014, p. 502).
Além disso, foi apontado o fato de alguns profissionais terem a docência como
segunda opção em sua carreira até que encontrem algo melhor, o que faz com que desistam de
permanecer na profissão.
“A área de física é uma área, vamos dizer que tem muitas, muitas não, mas tem
algumas vagas ainda que são preenchidas às vezes por pessoas que não são formadas,
mas que têm capacidade de ministrar, às vezes é um matemático, um químico, um
engenheiro, porém, às vezes essa pessoa está lá, apenas porque já está e ela continua,
quando geralmente tem essa oportunidade dela deixar, ela deixa” (PI4).
“Eu realmente acho que ser professor não devia ser opção para quem não conseguiu
emprego na indústria, devia existir algum tipo de critério, porque eu vejo muito,
principalmente assim o pessoal das áreas de exatas, biológicas, eu não consigo
emprego na indústria, só que eu consigo passar no concurso, então vou ser professor
até arrumar um emprego na indústria, e é onde larga, ser professor não é segunda
opção” (PI5).
Para Pereira (2006, p. 24) quando a docência é encarada apenas como bico, cria-se um
“círculo de mediocridade em que o empregador (estado, município) finge que remunera e o
empregado (o professor) finge que trabalha”. Assim, à medida que surgir outras
oportunidades com salários mais atrativos, os professores deixam a docência para se
aventurarem em outras profissões.
Dentre os fatores apontados pelos professores, que contribuem para a manutenção na
profissão, estão: o apoio e o relacionamento com os alunos, colegas de trabalho e
coordenação; o reconhecimento por parte dos alunos; a oportunidade de fazer diferença na
vida destes; a esperança de que um dia a profissão seja mais valorizada e reconhecida; e a
possibilidade de inovação e liberdade pra se criar em sala de aula, diferentemente de outras
profissões. Os fatores indicados pelos professores para continuação na carreira estão atrelados
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aos aspectos afetivos no trabalho (ENS et al., 2014) e sociais, conforme pode ser constatado
pela fala dos docentes.
“Quando você consegue dar uma aula boa e chega um aluno para você e fala „oh
professor que aula legal‟, isso vale a semana, então, sabe o que a gente encontra para
continuar, assim no meu caso, é o reconhecimento que a gente tem dos alunos
mesmo” (PI1).
“Apesar de todas as dificuldades que todo mundo sabe que o professor enfrenta em
sala de aula, o que me motiva ficar aqui é porque eu tenho um carinho muito grande
pelos meus alunos, eu consegui encontrar pessoas maravilhosas aqui, amigos
professores, então assim, você chegar e receber um abraço de um aluno, você chegar
e ter uma sala de professores com pessoas maravilhosas como eu tenho aqui, ainda
mais eu que sou filho único, então eu necessito ter esse contato, digamos que o que me
prende aqui é isso mesmo, é o carinho que tenho pelos meus alunos, gosto muito
deles” (PI7).
De acordo com Tardif (2012, p. 130), “boa parte do trabalho docente é de cunho
afetivo, emocional. Baseia-se em emoções, em afetos, na capacidade não somente de pensar
nos alunos, mas igualmente de perceber e de sentir suas emoções, seus temores, suas alegrias,
seus próprios bloqueios afetivos”. Entende-se, desse modo, que é na relação com seus pares,
com os alunos, no dia a dia escolar, que os professores vão ganhando confiança e segurança
em seu trabalho e no desenvolvimento da atividade docente, uma vez que:

O docente raramente atua sozinho. Ele se encontra em interação com outras
pessoas, a começar pelos alunos. A atividade docente não é exercida sobre
um objeto, sobre um fenômeno a ser conhecido ou uma obra a ser produzida.
Ela é realizada concretamente numa rede de interações com outras pessoas,
num contexto onde o elemento humano é determinante e dominante e onde
estão presentes, símbolos, valores, sentimentos, atitudes, que são passíveis
de interpretação e decisão, interpretação e decisão que possuem um caráter
de urgência (TARDIF, 2012, p. 49-50).

Alguns professores ainda citam que a docência é uma vocação, que os sujeitos já
nascem com a inclinação para serem professores, por isso se mantêm na profissão:
“Acho que vai um pouco da pessoa ter a vocação ou ter a vontade de querer dar aula
mesmo, a questão do salário, eu digo que ela é importante, a pessoa fazendo o que
gosta, ela é bem remunerada” (PI4).
“A profissão professor, eu acho que é mais vocação do que uma profissão mesmo”
(PI6).
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Para Kreutz (1986, p. 16):

[...] essa concepção de magistério [como vocação] dificulta a participação
efetiva dos professores na organização da categoria profissional e na luta
pelas reivindicações salariais. Além de dificultar a ação mais efetiva entre os
professores, cria a resistência da própria sociedade em relação ao movimento
dos mesmos, pois lhe cobra uma postura vocacional, de doação.

Portanto, entende-se que essa concepção enviesada de docência como vocação, de ter
aptidão para realização de um trabalho sagrado, desconsidera a especificidade da ação docente
e seu reconhecimento como profissão, descaracterizando a categoria de professores, pois os
docentes, ao incorporarem essa concepção, acreditam que a docência como profissão é
voltada para as interações humanas e se contentam em receber o salário que lhes for
oferecido, não se envolvendo em lutas por reinvindicações de melhores condições de trabalho.
Reconhece-se, assim, a importância dos estudantes conhecerem, durante seus cursos
de graduação, o processo histórico de formação de professores, de construção dos sindicatos,
de conquistas da categoria, contribuindo para a construção de sua identidade enquanto
profissional, uma vez que “a profissionalização do professor está intimamente ligada à
trajetória dos cursos de Licenciatura” (DIAS DA SILVA, 2005, p. 6). Dessa forma, não se
corre o risco de reduzirem a docência a uma mera atividade vocacional.
Além disso, é preciso considerar a questão da pessoalidade do professor (NÓVOA,
2009). A docência constitui-se em uma profissão baseada nas interações humanas, sendo
praticamente impossível separar os aspectos pessoais dos profissionais na constituição da
pessoa professor, admiti-la apenas como uma vocação é desconsiderar seu caráter profissional
e os diversos fatores (pessoais ou profissionais) que intervém na escolha pela profissão e na
qualidade do trabalho docente.
Considera-se que a realização desse estudo possibilitou, por parte da discente, na
posição de pesquisadora, a compreensão de como as dificuldades, angústias, incertezas, apoio
e orientação recebidos no início de carreira pelos professores iniciantes, atuantes no Ensino
Médio, em quatro escolas de Ribeirão Preto/SP, foram contribuindo para a construção da
profissionalidade desses docentes. Além disso, o estudo propiciou aos professores
entrevistados a construção de narrativas sobre as suas próprias histórias de vida pessoal e
profissional e a reflexão sobre sua trajetória e identidade profissional.
Para Nóvoa (1998), a construção da identidade dos professores, ou o processo
identitário como o autor prefere chamar, é “um processo único e complexo graças ao qual
cada um de nós se apropria do sentido de sua história pessoal e profissional” (NÓVOA, 1998,
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p. 28). É por isso que o autor afirma que é preciso “estimular, junto dos futuros professores e
nos primeiros anos de exercício profissional, práticas de auto formação, momentos que
permitam a construção de narrativas sobre as suas próprias histórias de vida pessoal e
profissional” (NÓVOA, 2009, p. 39), pois, no contexto escolar, os aspectos profissionais
relacionam-se com os pessoais, isto é, no diálogo com os demais companheiros de trabalho,
na relação com seus alunos, funcionários da instituição, pais de alunos, que os sujeitos
aprendem e constroem sua profissionalidade.
Assim, é fundamental a existência de espaços nos quais os professores possam
compartilhar suas experiências, suas dificuldades, suas angústias, sobretudo no início da
profissão, contribuindo para que desenvolvam estratégias para lidar com as demandas do
cotidiano escolar. É a partir desses espaços e da inserção dos professores em seu campo de
atuação que eles vão construindo sua profissionalidade. Para Nóvoa, (1998, p. 28):

[...] a forma como cada um de nós constrói a identidade profissional define
modos distintos de ser professor, marcados pela definição de ideais
educativos próprios, pela adoção de métodos e práticas que colam melhor
com a nossa maneira de ser, pela escolha de estilos pessoais de reflexão
sobre a ação. É por isso que, em vez de identidade, prefiro falar de processo
identitário, um processo único e complexo graças ao qual cada um de nós se
apropria do sentido de sua história pessoal e profissional.

Desse modo, “A Formação inicial e continuada; As condições de trabalho e a
organização do ensino; O início de carreira; Os fatores de evasão e permanência na profissão”
fazem parte do desenvolvimento profissional dos professores, pois, ao longo dos anos de
magistério, os docentes vão adquirindo conhecimentos, atitudes e construindo sua identidade
enquanto profissionais de ensino. Enfatiza-se a necessidade de políticas públicas que deem
suporte a inserção dos professores na carreira, contribuindo para a profissionalidade do
professor iniciante na Educação Básica.
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6 REFLEXÕES SOBRE UM ESTUDO

A realização deste estudo possibilitou a aproximação da pós-graduanda com os
docentes iniciantes do Ensino Médio, de quatro escolas da Rede Estadual do município de
Ribeirão Preto/SP, e a compreensão da inserção e da permanência destes professores
iniciantes do Ensino Médio na carreira, uma vez que o objetivo geral desse estudo consistia
em compreender a inserção e a permanência dos professores iniciantes atuantes em áreas do
currículo do Ensino Médio em quatro escolas estaduais localizadas em Ribeirão Preto/SP.
De acordo com os estudos de Vaillant e Marcelo (2012) são muitas as dificuldades
que os professores iniciantes deparam-se ao inserir na carreira docente, situações, que na
maioria das vezes, não são abordadas nos cursos de formação inicial, por eles cursados, como
a gestão da disciplina em sala de aula, a organização do trabalho em sala de aula, a
insuficiência de material, a inclusão, entre outras. Em decorrência dessas condições, muitos
professores passam pelo “choque de realidade” (VEENMAN, 1984), período marcado pela
sobrevivência ou pela busca de outras profissões (evasão da carreira).
A evasão docente afeta diretamente a qualidade da educação, pois uma escola, com
uma rotatividade muito grande de professores, prejudica, consequentemente, o ensino e a
aprendizagem dos alunos pelos quais é responsável. Além disso, não consolida uma
identidade para seu corpo docente e não contribui para a construção de sua profissionalidade.
Destaca-se, assim, a relevância dessa investigação sobre a inserção e a permanência dos
professores na profissão. Neste contexto, questionou-se como se deu a inserção e a
permanência dos professores iniciantes, atuantes no Ensino Médio, em quatro escolas da rede
estadual de Ribeirão Preto? Quais foram os aspectos facilitadores ou as dificuldades
encontradas durante este período? Houve algum tipo de apoio por parte da Diretoria de
Ensino, equipe gestora ou professores das instituições?
Esses questionamentos foram investigados a partir dos objetivos específicos estabelecidos no trabalho:
a) Investigar como os professores iniciantes, com até 03 anos de atuação em áreas do
currículo do Ensino Médio, em quatro escolas estaduais do Município de Ribeirão Preto/SP,
constroem sua profissionalidade, a partir de suas perspectivas;
b) Mapear o perfil desses docentes no que se refere à sua formação inicial, continuada
e inserção na carreira;
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c) Identificar quais as dificuldades que estes docentes enfrentam na gestão da sala de
aula.
Sabe-se que o Ensino Médio, terceira etapa da Educação Básica, constituí o nível de
ensino mais controverso, envolvendo questões sobre sua identidade, qualidade, matriz
curricular, acesso e permanência. Caracteriza-se por um movimento pendular, pois ora
oferece uma formação de caráter geral, ora contempla uma formação para o trabalho.
Entende-se que a profissionalidade dos professores iniciantes atuantes nesse nível de ensino
está diretamente relacionada à organização dessa etapa de escolarização.
O atendimento de matrículas no Ensino Médio, decorrente da universalização do
acesso à educação e da progressiva obrigatoriedade de atendimento para os sujeitos de quatro
a 17 anos – Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013 (BRASIL, 2013), vem ocorrendo de forma
precária, com salas superlotadas, escolas com infraestrutura e recursos precários, falta de
apoio à categoria de professores, baixos salários e desmotivação dos docentes com a carreira.
Assim, conforme os estudos de Vaillant e Marcelo (2012) são muitas as dificuldades
encontradas pelos professores no início de carreira, como: planejamentos de aulas, gestão e
organização do ensino, preenchimentos de documentos (como diários de classes), indisciplina
dos alunos (decorrente da falta de interesse dos alunos pelos estudos), equilíbrio entre vida
pessoal e profissional, condições materiais para desenvolvimentos de suas aulas, quantidade
de turmas e de alunos por turmas, remuneração, complementação de carga horária em
diferentes escolas, entre outros. É durante a superação dessas dificuldades, que os professores
constroem seu modo de atuar e vão se estabilizando na carreira.
Entende-se que as condições precárias de trabalho a que os professores são submetidos
contribuem para a sua (des)profissionalização e (de)formação. Assim, é preciso ter
consciência da formação ou deformação que os sujeitos sofrem ao entrar no ambiente de
trabalho. Faz-se necessário que o Estado crie mecanismos que colaborem com a permanência
dos professores iniciantes na profissão, oferecendo condições adequadas para o
desenvolvimento de sua profissionalidade.
Os professores não são suficientemente preparados em seus cursos de formação inicial
para lidar com essa complexidade, pois infelizmente os cursos de Licenciatura ainda se
destinam de forma privilegiada ao ensino de conteúdos específicos, como se o domínio desses
fosse a “chave da docência” (CUNHA; ZANCHET, 2010) e o suficiente para ser um bom
professor. Trata-se de uma herança história embasada em uma concepção de notório saber,
que para se ensinar, basta o domínio de certos conhecimentos ou “saber fazer” (CUNHA,
2001). Um retrocesso, baseado no modelo dos conteúdos culturais-cognitivos de formação de
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professores (SAVIANI, 2011b), que parte do ideal que o domínio dos conteúdos específicos
das disciplinas é suficiente para se ensinar e para se ter uma boa prática docente.
Desconsideram que os conhecimentos específicos, pedagógicos e os decorrentes das
experiências práticas devem estar atrelados desde o início dos cursos, para que haja uma
formação sólida e consistente dos futuros docentes, conscientes de sua profissionalidade.
Reforça-se a necessidade de se avançar em uma concepção que entenda a
complexidade do ato educativo e sua função de humanização, possibilitando, para tanto, a
vivência e a investigação dos estudantes em questões educacionais, seja por meio da
realização de estágios, IC ou projetos de cultura e extensão.
Ademais, é preciso que as instituições formadoras de professores e as escolas, onde os
licenciandos irão atuar enquanto docentes, repensem juntos, a organização e a seleção de
conteúdos para o currículo dos cursos de Licenciatura. Entretanto, essas novas organizações
não devem se restringir ao campo do discurso, é preciso pensar na aproximação com a prática
e no desenvolvimento do olhar crítico dos alunos sobre as práticas cristalizadas. Os
professores não saem prontos de seus cursos de formação, é a partir da relação com os
conteúdos estudados nos cursos e com o cotidiano escolar que eles vão aprendendo a ser
professores, desenvolvendo-se profissionalmente e transformando suas práticas. Enfatiza-se
que para que a prática docente se transforme em prática pedagógica são necessários dois
movimentos: o da reflexão crítica da prática do próprio professor e a consciência das
intencionalidades que norteiam essas práticas (FRANCO, 2015).
Em relação ao mapeamento do perfil dos professores iniciantes, no que se refere à sua
formação inicial, continuada e inserção na carreira, constatou-se que os professores deram
prosseguimento em seus estudos com cursos de formação continuada, em programas de pósgraduação lato ou stricto-sensu ou em cursos oferecidos pelo Estado.
Depreende-se das análises de dados que os professores iniciantes, participantes deste
estudo, constroem sua profissionalidade, seu estilo docente, a partir: das relações
estabelecidas entre os cursos – de formação inicial e continuada – e a prática de ensino; das
condições de trabalho, nas quais são submetidos durante sua inserção na profissão; de suas
relações com os demais colegas de trabalho, alunos, pais e direção; dos fatores que favorecem
sua permanência na profissão.
Os professores iniciantes possuem saberes (decorrentes de seus cursos de formação
inicial, continuada e de suas experiências em salas de aula, adquiridas durante a realização do
estágio curricular) que quando confrontados com os saberes tradicionais, permitem a inovação
de estratégias pedagógicas. Desse modo, o início da profissão docente faz parte do
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desenvolvimento profissional dos professores, pois é durante esse período que os docentes
vão adquirindo conhecimentos, atitudes e construindo sua identidade enquanto profissionais
de ensino.
Constatou-se que a inserção dos professores iniciantes, participantes desta pesquisa,
deu-se a partir de três modelos, descritos por Vaillant e Marcelo (2012): a) Modelo nadar ou
fundir-se: toda responsabilidade é do docente principiante. Tem-se uma concepção
equivocada de que o professor já sabe ser professor e lidar com as situações que permeiam o
cotidiano escolar. Não há preocupação com a inserção dos professores, o intuito é apenas
suprir a demanda de professores na rede; b) O modelo colegial: caracterizado pela relação
espontânea do docente iniciante em esclarecer suas dúvidas com outros professores ou com a
direção escolar; c) Modelo de inserção ideal: o conhecimento essencial para os docentes
principiantes é organizado pela autoridade educativa, no caso deste estudo, considera-se a
coordenação e direção das escolas como essas autoridades.
Compreende-se que as iniciativas de apoio à inserção dos professores iniciantes na
carreira não devem constituir um ritual de passagem para os jovens docentes, tornando-se um
peso para os professores tutores que assumem a responsabilidade em acompanhar a sua
inserção na carreira, pois, caso contrário, corre-se o risco de transformar essas iniciativas em
um processo meramente burocrático. Outro risco, conforme observado pela literatura, é o de
que os tutores assumam uma posição de fiscalização e a inserção torne-se apenas um sistema
avaliativo da prática dos professores iniciantes.
Com os anos de magistério, o professor ganha mais confiança no desenvolvimento de
seu trabalho e sente-se satisfeito com seu modo de gerir e organizar o ensino, afirmando-se
enquanto professor. Compreende que nem tudo pode ser planejado no cotidiano escolar e
passa a ter flexibilidade em relação aos conflitos encontrados no dia a dia de sala de aula.
Assim, estabiliza-se na carreira e permanece na profissão.
Os fatores apontados pelos participantes do estudo para sua permanência na profissão
estão atrelados aos aspectos afetivos e sociais no trabalho como: o apoio e o relacionamento
com os alunos, colegas de trabalho e coordenação; o reconhecimento e valorização por parte
dos alunos; a oportunidade de fazer diferença na vida dos educandos; a esperança que um dia
a profissão seja mais valorizada e reconhecida; e a possibilidade de inovação e liberdade pra
se criar em sala de aula.
Reconhece-se que uma remuneração adequada à especificidade da atividade docente e
uma política de valorização dos profissionais do magistério contribuiriam para a permanência
dos

professores

na

carreira.

Com

salários

satisfatórios,

os

professores

Reflexões sobre um estudo

123

terão motivação para investir em cursos de aperfeiçoamento docente (formação continuada),
que qualifiquem suas práticas.
Reforça-se a necessidade de se reorganizar o Ensino Médio, a partir do diálogo com os
alunos, professores e sociedade, oferecendo-se os recursos adequados para um ensino de
qualidade. Desse modo, amenizariam-se os conflitos de indisciplina encontrados no contexto
escolar. Destaca-se, ainda, a necessidade de mecanismos de atratividade para que ambos os
autores do processo educativo (professores e alunos) criem um sentimento de pertencimento e
valorização do Ensino Médio.
Este estudo possibilitou que os professores refletissem sobre a construção de sua
profissionalidade e sua relação com o dia a dia escolar. Ressalta-se a importância de se criar
espaços de reflexões, sobretudo para os professores iniciantes, que enfrentam várias
dificuldades e dilemas. A criação desses espaços de diálogo colabora para o estabelecimento
de um vínculo dos professores iniciantes com a instituição, contribui com a inserção desses
docentes na carreira e possibilita o levantamento de elementos para se pensar a organização
curricular dos cursos de formação. Assim, o conhecimento pelos docentes da constituição
histórica dos cursos de Licenciatura, por eles cursados, e do reconhecimento da docência
como profissão são fundamentais para a formação de sujeitos críticos e conscientes de sua
profissionalidade, capazes de reivindicar seus direitos por melhorias na formação e na
categoria.
Os estudos sobre os professores iniciantes não se esgotam neste trabalho, pelo
contrário, com as reformas do governo Temer, de cunho neoliberal, e a configuração de um
novo contexto social e histórico, amplia-se a necessidade de investigações sobre os
professores iniciantes. Com a Medida Provisória nº 746/2016 a tendência é intensificar a
descaracterização do Ensino Médio, reforçando a dualidade histórica de formação dessa etapa
de escolarização. Entende-se que essa medida configura dois ramos de ensino: a) um que
proporciona o prosseguimento dos estudos no Ensino Superior; b) um com caráter
profissional, visando rápida entrada no mercado de trabalho. Além disso, reconhece-se que
essa MP, ao prever a contratação de professores com “notório saber”, parte de uma concepção
equivocada de que, para se ensinar, basta “saber fazer” (CUNHA, 2001).
Destarte, a docência será vista apenas como uma opção de trabalho, até que se
encontre um ofício melhor, aumentando, consequentemente, a evasão de professores da
docência. Teme-se por um aligeiramento na contratação de profissionais para suprir a
demanda de sala de aula. Entende-se que a inserção dar-se-á a partir do modelo nadar e
fundir-se e os professores terão que lidar sozinhos com a complexidade da docência, iniciando
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um ciclo sem fim de desqualificação da atividade docente, do processo de ensino e
aprendizagem e do Ensino Médio. Assim, as investigações sobre os professores iniciantes são
fundamentais para que se possa compreender o processo de inserção destes na carreira
docente e a construção de sua profissionalidade.
Por fim, enfatiza-se que a responsabilidade pela inserção na docência não é do
indivíduo, mas institucional, de políticas públicas por parte das esferas governamentais,
destinadas a realizar o acompanhamento dos egressos dos cursos de Licenciatura durante a
sua inserção na carreira e durante o processo de construção de sua profissionalidade,
oferecendo condições favoráveis para o seu desenvolvimento profissional.
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APÊNDICE A – TRADUÇÃO DO QUADRO DE PAÍSES QUE APRESENTAM
PROGRAMA DE INSERÇÃO NA DOCÊNCIA
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA
Roteiro de entrevista
Perfil do Professor
1) Graduação:
a) Nome do curso:
b) Instituição:
c) Ano de conclusão:
2) Possui curso de Pós Graduação:
a) Nome do curso:
Carga Horária:
b) Nome do curso:
Carga Horária:
3) Realizou ou realiza cursos de formação continuada?
Dimensão Profissional
1) Há quanto tempo exerce a profissão?
2) Qual é a carga horária que você exerce semanalmente?
3) Quantas e quais turmas que ministra aulas, quais escolas?
4) As condições de trabalho são favoráveis para o exercício de sua profissão? (Quantidade de
alunos por turma? Há recursos materiais e audiovisuais para realização das aulas?)
5) Quais os recursos didáticos que você mais utiliza?
6) Como você concilia sua vida pessoal com a profissional, com essa rotina de planejamento
de aula, de pensar estratégias de ensino e ao mesmo tempo no conteúdo que será dado e
conciliar com sua vida pessoal?
Início de Carreira:
1) Como foi sua trajetória profissional até ingressar na rede estadual como professor efetivo?
Conte-nos como foram suas experiências.
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2) Como foi o início do processo de gestão e organização da sala de aula (relação
estabelecida com os alunos e planejamento de ensino)? Houve apoio da escola? Dos
professores? Quais foram suas maiores dificuldades no início de sua carreira docente?
3) Quais as razões que fizeram com que você permanecesse na profissão?
4) O curso de graduação contribuiu para sua permanência na profissão? Quais disciplinas
você considera que mais contribuíram para sua formação?
5) Em sua opinião o estágio curricular trouxe contribuições à sua formação e para o início da
carreira enquanto professor?
6) Teve contato com programas de iniciação
graduação? Houve contribuições para a sua formação?

à

pesquisa

durante

a

7) Do seu ponto de vista, que aspectos contribuem para a inserção e a manutenção dos recémformados em sua área na profissão docente?
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APÊNDICE C – MANIFESTAÇÃO DE CONCORDÂNCIA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto
Departamento de Educação, Informação e Comunicação
Programa de Pós-Graduação em Educação

MANIFESTAÇÃO DE CONCORDÂNCIA
Eu, ____________________________________________________________, diretor (a) da
Escola Estadual ______________________, localizada no município de Ribeirão Preto
concordo com a realização da pesquisa “O professor iniciante no Ensino Médio: um estudo
a partir da pessoalidade e da profissionalidade docente”, desenvolvida por Patrícia Borges
Gimenes, aluna do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, na Escola Estadual
_______________________.
Os objetivos da pesquisa consistem a) Investigar como os licenciados em Química, Física e
Ciências Biológicas (Área Ciências da Natureza), que atuam como docentes da rede estadual
no Município de Ribeirão Preto, por um período de até 03 anos, constroem sua identidade
docente no âmbito da pessoalidade e profissionalidade, a partir da perspectiva dos sujeitos; b)
Mapear o perfil desses docentes no que concerne à sua formação inicial e continuada; c)
Investigar quais as dificuldades que estes docentes enfrentam na gestão da sala de aula. A
participação dos professores consiste em responder a questionários e entrevistas.
Esta manifestação compõe os documentos necessários para a submissão ao Comité de Ética e
Pesquisa da FFCLRP/USP, no intuito de atender diretrizes e normas regulamentadoras de
pesquisas envolvendo seres humanos (RESOLUÇÃO Nº466, DE 12 DE DEZEMBRO DE
2012, CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE).

Ribeirão Preto, ____de ________________________ de 2014

Assinatura do (a) diretor (a) da Escola Estadual

Assinatura do pesquisador
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APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto
Departamento de Educação, Informação e Comunicação Programa de
Pós-Graduação em Educação
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “O professor iniciante no Ensino
Médio: um estudo a partir da pessoalidade e da profissionalidade docente”, desenvolvida pela
pesquisadora Patrícia Borges Gimenes (RG 47.393.456-5) regularmente matriculada no curso de PósGraduação em Educação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo e orientada pela Prof.ª Dr.ª Noeli Prestes Padilha Rivas – DEDIC/
FFCLRP.
Os objetivos da pesquisa consistem em compreender como ocorreu a inserção dos professores
iniciantes atuantes em áreas do currículo do Ensino Médio nas escolas estaduais localizadas em
Ribeirão Preto, que aspectos contribuíram para sua permanência na profissão e para a construção de
sua identidade docente (pessoal e profissional).
As respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento
serão divulgados seus nomes em qualquer fase da pesquisa. Os dados coletados contribuirão para o
alcance dos objetivos deste trabalho e para posteriores publicações dos dados. A sua participação é
voluntária, isto é, a qualquer momento poderá recusar-se a responder qualquer pergunta ou desistir de
participar, o que implica na retirada deste consentimento. Não há nenhum custo ou quaisquer
compensações financeiras. Os riscos que podem existir referem-se à mobilização de sentimentos e
emoções que ponham em dúvida o exercício de sua profissão. Os benefícios da pesquisa envolvem a
detecção de elementos relevantes para a organização do currículo dos cursos de licenciatura, trazendo
contribuições para identidade docente e práticas pedagógicas.

Ao concordar em participar do trabalho de pesquisa receberá uma via do termo de
consentimento, onde consta os celular e e-mail da aluna responsável pela pesquisa, sendo (16)
99220-8665, e-mail: bg.patricia@hotmail.com, podendo tirar as suas dúvidas sobre os
instrumentos de pesquisa e sua participação a qualquer momento. Consta também neste termo
o contato do Comité de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Ribeirão Preto – USP: Avenida Bandeirantes, 3900 - Bloco 23 - Casa 37 - 14040901 - Ribeirão Preto - SP – Brasil; Fone: (16) 3315-4811 / Fax: (16) 3633-2660; E-mail:
coetp@ffclrp.usp.br, para o esclarecimento de eventuais dúvidas sobre questões éticas do
projeto. Por fim, agradecemos imensamente pela sua disposição em ajudar a realização desta
pesquisa.
CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA
PESQUISA
Eu,
RG (
),
declaro que li as informações contidas nesse documento, fui devidamente informado(a) pela
pesquisadora Patrícia Borges Gimenes dos objetivos, procedimentos do estudo que serão
utilizados, dos riscos e benefícios, que não haverá custos/reembolsos aos participantes, da
confidencialidade da pesquisa e concordo em participar da pesquisa. Foi-me garantido que
posso retirar o consentimento a qualquer momento, sem que isso leve a qualquer penalidade.
Declaro ainda que recebi uma cópia desse Termo de Consentimento.
Ribeirão Preto, ____ de ________________ de 20__.

Assinatura da pesquisadora

Assinatura do Participante
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APÊNDICE E – QUADRO 2 – DIMENSÃO: A FORMAÇÃO INICIAL E
CONTINUADA
Quadro 2 - Dimensão: A formação inicial e continuada
Indicador 2.1

Indicador 2.2
Indicador 2.3
Indicador 2.4

Indicador 2.5
Indicador 2.6
Indicador 2.7

As contribuições das disciplinas (durante a formação inicial)
ocorreram com a apropriação dos conteúdos específicos que os
professores lecionam (PI1, PI3, PI7).
Os conteúdos pedagógicos (da formação inicial) não contribuíram
de forma significativa para sua atuação docente (PI4, PI8).
Os professores aprenderam a dar aula em situações práticas (PI1,
PI3, PI5, PI7, PI8).
A experiência com a Iniciação Científica (IC) não trouxe
contribuições significativas por conta das especificidades dos temas
de estudo (PI3; PI5).
A IC contribuiu no sentido de provocação para continuação dos
estudos (mestrado/doutorado) (PI5; PI7).
A realização de estágio possibilitou a aproximação com a realidade
escolar (PI2; PI5; PI6).
O estágio de observação não trouxe grandes contribuições para a
atuação do professor (PI1; PI5).

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas, 2015.

Quadro 2.1 – Indicador 2.1: Os professores apontam que as contribuições das
disciplinas (durante a formação inicial) ocorreram com a apropriação dos conteúdos
específicos que lecionam (PI1, PI3, PI7).
Questão “O curso de graduação contribuiu para sua permanência na
profissão?”
PI1: Sinceramente a graduação ela contribui com conteúdo específico, porque você lidar com a sala de aula não tem uma contribuição
muito efetiva não, você só vai aprender isso na prática mesmo.
Falas dos docentes que contribuíram para
a constituição
do indicador

PI3: O conhecimento sim e não, porque o que que eu estudei na
faculdade, eu não falo pra eles, eu não posso falar, eu falo algumas
coisas, tem algumas coisas que você pode falar, mas o nível de
compreensão deles, o dia a dia deles não permite você ficar fazendo aquelas reflexões filosóficas, porque é isso que a gente faz em
uma graduação de Historia, reflexão em cima de reflexão.
PI7: A graduação ela foi muito válida pra mim por questão de conhecimento, agora realmente pra dar aula aí eu aprendi na prática,
eu tive que entrar e ver como que funciona, até porque na graduação nós tivemos prática de ensino.

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas, 2015.
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Quadro 2.2 – Indicador 2.2: Os conteúdos pedagógicos (da formação inicial) não
contribuíram de forma significativa para sua atuação docente (PI4, PI8).
Falas dos docentes que contribuíram para
a constituição
do indicador

Questão “O curso de graduação contribuiu para sua permanência na
profissão?”
PI4: As disciplinas pedagógicas que eu fiz na faculdade foram poucas, acho que hoje o catálogo, o currículo do curso já mudou de
novo, tinham obrigatórias e optativas. Das obrigatórias tinham 6 ou
7 e tinham mais duas optativas que algumas eram continuação da
primeira obrigatória, que você poderia fazer ou não, mas eu percebi
assim quando eu cheguei no mestrado, que tinha uma parte pedagógica também, eu falava quem são esses caras.
PI8: O que eu tive em disciplinas pedagógicas em 2008, 2009 e 2010
não me acrescentou nada. (...) Pega o curso de licenciatura em
química, que você tem Química para o Ensino Médio 1, Química
para o Ensino Médio 2, Química para o Ensino Médio 3 e a gente
vai montar algumas aulas e a gente dá uma aula para os nossos
próprios colegas, numa situação ideal, todo mundo está ali num
nível razoável, numa sala boa no ar condicionado, tudo bonitinho,
se eu pegar aquela aula minha e aplicar aqui não funciona, então
em termos do que eu peguei lá e trouxe para cá e funciona,
inconscientemente deve, não sei, deve ter algum elemento que fica,
mas eu não sei te dizer qual.

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas, 2015.

Quadro 2.3 – Indicador 2.3: Aprenderam a dar aula em situações práticas (PI1, PI3,
PI5, PI7, PI8).

Falas dos docentes que contribuíram para
a constituição
do indicador

Questão “O curso de graduação contribuiu para sua permanência na
profissão?”
PI1: Sinceramente a graduação contribui com conteúdo específico,
porque você lidar com a sala de aula não tem uma contribuição
muito efetiva não, você só vai aprender isso na prática mesmo. Tem
o estágio, mas no estágio você mais assiste e é muito diferente de
você estar lá na frente, então eu acho que a contribuição do curso é
mais em conteúdo específico, porque para o dia a dia mesmo a
gente só aprende na prática, dando aula mesmo.
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PI3: A primeira vez que eu comecei a dar aula foi, até antes de ser
contratado, num cursinho popular em 2005. Eu já tinha um pouquinho de experiência de sala e já tinha dado aula em outros cursinhos
(...) então eu tinha mais ou menos a noção.
PI5: Dá aula você só aprende na prática, não adianta você se preparar, você vai se preparar o (...), vai preparar a aula perfeita, você
vai tá lá tremendo, mas a hora que você entrar na sala de aula, dependendo da sala que você tiver, seu plano vai por água abaixo.
PI7: A graduação ela foi muito válida pra mim por questão de conhecimento, agora realmente pra dar aula aí eu aprendi na prática,
eu tive que entrar e ver como que funciona
PI8: A forma que eu comecei a dar aula em 2007, quando eu era
voluntário, no meu segundo ano de graduação, não mudou de lá pra
cá, (...) vou levando a coisa mais por uma razão lógica, minha de
como as coisas podem funcionar, como experiência de como dá certo e de como não dá certo.
Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas, 2015.

Quadro 2.4 – Indicador 2.4: A experiência com a Iniciação Científica não trouxe contribuições significativas por conta das especificidades dos temas de estudo (PI3; PI5).
Falas dos docentes que contribuíram para
a constituição
do indicador

Questão “Teve contato com programas de iniciação à pesquisa durante a graduação? Houve contribuições para a sua formação?”
PI3: Tive na Química, eu pesquisava nano turbo de carbono, e não
contribuiu em nada para a docência.
PI5: O que eu estudei na faculdade, eu não falo pra eles, eu não posso falar, eu falo algumas coisas, tem algumas coisas que você pode
falar, mas o nível de compreensão deles, o dia a dia deles não permite você ficar fazendo aquelas reflexões filosóficas, porque é isso
que a gente faz em uma graduação de Historia, reflexão em cima de
reflexão. (...) Fiz dois TCCs, apresentei um, mas eu fiz dois, eu fiz
um sobre o sincretismo religioso na América Colombiana, no início
da colonização espanhola e um sobre sincretismo religioso no Brasil (índios, negros e europeus), como que eu vou explicar pra eles as
cinco crônicas que li sobre o império Inca, que li no espanhol arcaico, foi ótimo, mas não tem assunto com eles, o máximo que eu posso
falar é que os Incas acreditavam no sol como Deus e que eles faziam
de tudo com ouro, coisas lindas e maravilhosas, que os europeus
levaram embora.
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Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas, 2015.

Quadro 2.5 – Indicador 2.5: Contribuíram no sentido de provocação para continuação
dos estudos (mestrado/doutorado) (PI5; PI7).
Falas dos docentes que contribuíram para
a constituição
do indicador

Questão “Teve contato com programas de iniciação à pesquisa durante a graduação? Houve contribuições para a sua formação?”
PI5: Tenho a ideia de mestrado, inclusive mestrado em educação (...)
a pesquisa pra mim é algo muito sério.
PI7: Sim eu fiz iniciação científica e ela contribuiu no sentido de que
me despertou o interesse pra fazer um mestrado, ela me fez ter interesse por pesquisa. Eu decidi fazer o mestrado um pouco por causa
da iniciação científica, esse é um tema (sobre integrais) que já vinha trabalhando, agora no mestrado vou aproveitar esse tema.

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas, 2015.

Quadro 2.6 – Indicador 2.6: A realização de estágio possibilitou a aproximação com
a realidade escolar (PI2; PI5, PI6).
Falas dos docentes que contribuíram para
a constituição
do indicador

Questão “Em sua opinião o estágio curricular trouxe contribuições à
sua formação e para o início da carreira enquanto professor?”
PI2: O que mais contribuiu foram os estágios, porque o que a gente
vê em sala de aula (na graduação) é muito diferente da realidade,
pelo menos o meu curso não tem aquela preparação, os professores
que lecionavam eram distantes da realidade de uma escola pública
no Brasil, eles não sabiam a realidade, nós estudamos teorias e a
teoria é bem diferente da prática.
PI5: É legal porque você tem o primeiro contato com o aluno, você
vê qual é a deles na atualidade.
PI6: O estágio que tive que fazer na faculdade foi a experiência que
tive com a educação, em sala de aula, mas nunca como professora,
sempre estava lá auxiliando, ajudando o professor que estava ministrando a aula.

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas, 2015.

Quadro 2.7 – Indicador 2.7: O estágio de observação e de regência não trouxeram
grandes contribuições para a atuação do professor (PI1; PI5).
Falas dos do- Questão “Em sua opinião o estágio curricular trouxe contribuições à
centes que con- sua formação e para o início da carreira enquanto professor?”
tribuíram para
PI1: Tem o estágio, mas no estágio você mais assiste e é muito dife-
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a constituição
do indicador

rente de você estar lá na frente.
PI5: O estágio no fundamental foi de regência e não contribuiu, por-

que eu trabalho com Ensino Médio.
Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas, 2015.
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APÊNDICE F – QUADRO 3 – DIMENSÃO: AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E A
ORGANIZAÇÃO DO ENSINO
Quadro 3 - Dimensão: As condições de trabalho e a organização do ensino
Os professores relataram que as escolas de forma geral possuem
Indicador 3.1
uma estrutura boa, com sala de informática, retroprojetores,
apostilas e livros didáticos oferecidos pelo Estado (PI1, PI2, PI4,
PI5, PI6, PI7).
Indicador 3.2

Faltam materiais, recursos suficientes para todos os alunos da
escola (PI2, PI3, PI6, PI8).

Indicador 3.3

Os professores precisam complementar carga horária lecionando
em outras escolas ou em outras disciplinas (PI1, PI2, PI3, PI4).

Indicador 3.4

Falta verba para manutenção de recursos disponíveis e compra de
materiais (PI2, PI5, PI8).

Indicador 3.5

Grande quantidade de turmas sob a responsabilidade de um mesmo
professor (PI1, PI3, PI4).

Indicador 3.6

Principal problema é a superlotação das salas (PI5, PI6).

Indicador 3.7

Falta tempo para utilização dos diferentes recursos, por conta da
carga horária destinadas as disciplinas específicas (apenas 2 por
semana, com exceção de Matemática) (PI1, PI3, PI5).

Indicador 3.8

Os alunos não levam materiais escolares (PI5, PI8).

Indicador 2.9

Utilizam o livro didático e as apostilas oferecidas pelo Estado (PI3,
PI6, PI7).

Indicador 2.10

Não utilizam o material fornecido pelo Estado (PI5, PI8).

Indicador 3.11

Utilizam-se de outros recursos (audiovisuais, experimentos ou lousa) (PI3, PI4, PI5,PI8).

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas, 2015.

Quadro 3.1 – Indicador 3.1: Os professores relataram que as escolas de forma geral
possuem uma estrutura boa, com sala de informática, retroprojetores, apostilas e
livros didáticos oferecidos pelo Estado (PI1, PI2, PI4, PI5, PI6, PI7).
Questão: “4) As condições de trabalho são favoráveis para o exercício de sua profissão? (Quantidade de alunos por turma? Há recursos
materiais e audiovisuais para realização das aulas?”
Falas dos do-

PI1: Tem o livro didático, tem a sala de informática, o acesso escola,
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centes que con- e apostila dos alunos (...) para passar filme a gente tem o projetor e
tribuíram para uma televisão.
a constituição
PI2: Estão investindo mais nisso, a gestão optou por investir, difedo indicador
rentes das outras escolas que já passei, eles compraram aqueles
data shows móveis este ano e a gente está tendo mais acesso a informática.
PI4: A escola tem recursos de Datashow, o anfiteatro para projeção,
tem também agora um computador portátil que pode levar pra sala,
então recursos desse requisito de audiovisual têm bastante.
PI5: Tem uma sala de informática ótima, o anfiteatro é bom, é um
espaço bom, (...) além disso, pra ajudar, a escola adquiriu, faz um
mês, dois carrinhos com projetor, então dá pra você levar pra sala,
com som, caixa de som e tudo mais, uma caixa de som grande e
tudo mais, é de mais, porque você pode trabalhar com slides (...)tem
a apostila do Estado, o livro didático também que o Estado fornece,
(...)esse espaço aqui que você entrou vai ser uma sala de leitura.
PI6: Tem livros didáticos, apostilas, a gente trabalha às vezes com o
currículo mais (...), um data show.
PI7: Olha a questão da estrutura da escola, dessa escola eu gosto
bastante, tem um prédio muito bom, o ambiente é bom, a gente tem
sala de computação, se eu quiser utilizar um software pra ensinar
Matemática pra eles, geometria, lá tem o software que eu preciso, a
gente tem biblioteca que é muito boa, então eu considero que os
recursos que nos temos na escola são bons. Na sala de informática
tem 20 computadores, então assim as vezes é necessário colocar
dois alunos num computador, mas dá pra trabalhar legal com eles.
Tenho em média 35 alunos por sala, 35-30 fica nessa faixa.
Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas, 2015.

Quadro 3.2 – Indicador 3.2: Faltam materiais, recursos suficientes para todos os
alunos da escola (PI2, PI3, PI6, PI8).
Falas dos docentes que contribuíram para
a constituição
do indicador

Questão: “4) As condições de trabalho são favoráveis para o exercício de sua profissão? (Quantidade de alunos por turma? Há recursos
materiais e audiovisuais para realização das aulas?”
PI2: A disciplina de arte tem muita atividade manual e não tem recursos para todos os alunos, não tem nem pra metade, na verdade
se a gente conseguir recurso para uma sala é muito.
PI3: Nunca utilizei com os alunos (a sala de informática), mas pelo
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que observei assim não tem pra todo mundo, por exemplo eu trabalho com ensino médio, você tem 40 alunos em cada sala e ali a gente deve ter no máximo uns 15 computadores, então se você coloca 2,
de dois em dois, 10 ainda ficam faltando.
PI6: Ainda faltam muitos recursos, a escola aqui, no caso, conta só
com um data show para escola toda, então você tem que ficar
agendando, é ainda acho que está um pouco falho né, tem muito a
melhorar.
PI8: No caso de química a gente tem o laboratório, mas o Estado
parou de dar apoio para parte experimental, se não me engano,
desde 2010 que não vem mais material. Tem o laboratório, mas a
gente trabalha com o material de uma época, onde eles apoiavam.
Os reagentes que tem ali venceram em 2010.
Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas, 2015.

Quadro 3.3 – Indicador 3.3: Os professores precisam complementar carga horária
lecionando em outras escolas ou em outras disciplinas (PI1, PI2, PI3, PI4).

Falas dos docentes que contribuíram para
a constituição
do indicador

Questões: 2) Qual é a carga horária que você exerce semanalmente?
3) Quantas e quais turmas que ministra aulas, em quantas escolas?
PI1: O primeiro ano que entrei peguei todas as aulas aqui, 32, no
segundo eu peguei 26 aulas aqui e 6 no (...) e esse ano eu peguei 28
aqui e 4 lá no (...). São 11 turmas. O problema da Biologia no
ensino médio é que são só duas aulas por semana, então, no
primeiro ano que entrei eu tinha 16 turmas, então é bem puxado,
você aprende ( o nome dos alunos) dos que participam mais, mas os
que ficam mais quietinhos, que não dão trabalho, você não guarda o
nome não.
PI2: Estou com 32 aulas. Precisei completar carga no início do ano
como PEB I, 4º e 5º ano. (...) Hoje eu estou com 16 salas, muitas
salas e numa média assim uns 30 alunos por sala, tem sala que tem
15, tem sala que tem 40, então varia muito, o período da manhã é
bem mais lotado de alunos, são bem mais frequentes. Dou aula nos
três períodos.
PI3: São 3 empregadores (Município de Ribeirão, Município próximo e rede particular) e 5 escolas, no Estado eu estou em 3, porque a
minha sede não era aqui no (...), mas no (...), aí eu fiquei sem aulas
lá e acabei vindo para cá, só que aqui não tinha todas as minhas
aulas, tinha que ser 20 aulas, então eu peguei 10 aqui e o restante
em outras duas escolas.
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PI4: No Estado, 20 horas. Trabalho em mais quatro escolas
particulares. No Estado é só aqui.
Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas, 2015.

Quadro 3.4 – Indicador 3.4: Falta verba para manutenção de recursos disponíveis e
compra de materiais (PI2, PI5, PI8).

Falas dos docentes que contribuíram para
a constituição
do indicador

Questão: “4) As condições de trabalho são favoráveis para o exercício de sua profissão? (Quantidade de alunos por turma? Há recursos
materiais e audiovisuais para realização das aulas?”
PI2: A direção esse ano forneceu pra mim, eu fiz o pedido para o
coordenador e ele comprou tintas e tal, estou fazendo projetinho,
trabalho com os alunos, mas não é uma coisa que tem direto, que
vem direto para o professor de arte, é que a direção achou por bem
fornecer esse material com recursos, enfim com a verba que administram.
PI5: Falta verba pra melhorar, se a gente tivesse verba, a gente podia ter a sala de leitura, podia ter uma biblioteca, além da sala de
leitura, a gente tem espaço, que era pra ser biblioteca, mas infelizmente não tem condições, precisa melhorar o anfiteatro, precisa ter
funcionário na informática, precisa ter o laboratório, então assim,
ter, tem, mas falta recursos, eu acho, ao invés de gastar com livro, o
professor pouco vai usar, porque eles não trazem mesmo, vamos
modernizar um pouco.
PI8: A verba é curta e a gente tem prioridade desde limpeza,
lâmpadas, ventiladores etc.

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas, 2015.

Quadro 3.5 – Indicador 3.5: Grande quantidade de turmas sob a responsabilidade de
um mesmo professor (PI1, PI3, PI4).
Falas dos docentes que contribuíram para
a constituição
do indicador

Questão: “4) As condições de trabalho são favoráveis para o exercício de sua profissão? (Quantidade de alunos por turma? Há recursos
materiais e audiovisuais para realização das aulas?”
PI1: O problema da Biologia no ensino médio é que são só duas au-

las por semana, então, no primeiro ano que entrei eu tinha 16 turmas, então é bem puxado, você aprende (nome dos alunos) dos que
participam mais, mas os que ficam mais quietinhos, que não dão
trabalho, você não guarda o nome não.
PI3: Deixa eu ver, aqui tenho 10 salas, mais 3, na outra mais 4, são
17 turmas.

151

Apêndices

PI4: Tenho 8 turmas. Dou aula de Física em 6 e 2 de matemática,
porque são 4 aulas (de matemática) a noite. Eu sou formado em
Física, mas tem duas salas que eu dou aula de Matemática para
completar a carga. Não tinha aula de Física suficiente e aí eu teria
que completar carga fora, pra evitar de sair e pegar aula picada eu
preferi pegar Matemática, porque pelo menos está na mesma escola.
Eu posso dar aula em Matemática devido ao curso de Física ter
uma carga horária elevada de disciplinas de Matemática, então ele
considera você como apto a dar essa aula.
Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas, 2015.

Quadro 3.6 – Indicador 3.6: Principal problema é a superlotação das salas (PI5,
PI6).
Falas dos docentes que contribuíram para
a constituição
do indicador

Questão: “4) As condições de trabalho são favoráveis para o exercício de sua profissão? (Quantidade de alunos por turma? Há recursos
materiais e audiovisuais para realização das aulas?”
PI5: A escola é muito grande e de manhã é lotado, tem 40, 45, sem
brincadeira. Você não tem espaço pra mesa do professor, você não
tem espaço pra escrever na lousa, mesmo, eles se desajeitam, você
deixa eles ficarem desajeitados para poder caber, porque ai eles
juntam carteiras, você põe a mesa um pouquinho pra trás, entendeu,
só assim, se for fileirinha bonitinha, dia de prova eu encosto a mesa
do professor na lousa mesmo e fico ali encostada.
PI6: As condições assim .... o problema da escola pública em geral é
a quantidade de alunos, são cerca de 40, 45 por sala. Então isso
dificulta um pouco, um professor só pra sala toda.

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas, 2015.

Quadro 3.7 – Indicador 3.7: Falta tempo para utilização dos diferentes recursos, por
conta da carga horária destinadas as disciplinas específicas (apenas 2 por semana,
com exceção de Matemática) (PI1, PI3, PI5).
Falas dos docentes que contribuíram para
a constituição
do indicador

Questão: “4) As condições de trabalho são favoráveis para o exercício de sua profissão? (Quantidade de alunos por turma? Há recursos
materiais e audiovisuais para realização das aulas?”
PI1: O problema da Biologia no ensino médio é que são só duas aulas por semana.
PI3: No Estado são duas aulas que eu dou, então são 100 minutos na
semana, num dá, num dá nem pra cumprir a apostila que fornece,
então você tem que sugerir que eles façam fora, que é um grande
problema, porque a maioria não faz e não vai fazer, não vai atrás
(...) alguns você até consegue sugerir, cativar ele pra que ele faça,
mas a maioria não vai.
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PI5: Então trabalhar com livro didático, trabalhar com o caderno do
Estado, é complicado, não só porque o material em si demanda um
tempo, que eu realmente não tenho, em duas aulas não dá.
Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas, 2015.

Quadro 3.8 – Indicador 3.8: Os alunos não levam materiais escolares (PI5, PI8).

Falas dos docentes que contribuíram para
a constituição
do indicador

Questões: 4) As condições de trabalho são favoráveis para o exercício de sua profissão? (Quantidade de alunos por turma? Há recursos
materiais e audiovisuais para realização das aulas?) 5) Quais os recursos didáticos que você mais utiliza?
PI5: Eles vem com a mochilinha, aí na mochila tem desodorante, tem
o perfume, tem tudo que você imaginar, só não tem o material, eles
reclamam do peso, não porque eu vou ficar com dor nas costas, na
hora que você diz, na época que eu estudava eram 6 cadernos e 6
livros obrigatórios todo dia, você é louca professora você devia ter
se rebelado.
PI8: Falando localmente a gente tem uma clientela que não estuda
mais, eles não abrem os livros didáticos, eles não abrem mais a
apostila, é...eles não trazem a apostila, isso é uma coisa que a gente, eu não consigo mudar, é muito difícil de lidar com isso.

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas, 2015.

Quadro 3.9 – Indicador 3.9: Utilizam o livro didático e as apostilas oferecidas pelo
Estado (PI3, PI6, PI7).

Falas dos docentes que contribuíram para
a constituição
do indicador

Questão: 5) Quais os recursos didáticos que você mais utiliza?
PI3: O Estado oferece livros didáticos e a apostila, que ele sugere
que a gente siga, mais ou menos o roteiro de aulas e tal, com situações de aprendizagem, além disso tento trazer sempre que cabe, e a
própria apostila sugere, experimentos que são fáceis de fazer e que
demonstrem os conceitos.
PI6: Os livros didáticos, apostilas do Estado, também busco assim
muita informação na internet, algumas aulas que eu vejo, assisto
vídeo-aulas também pra ajudar um pouco a montar minha aula, o
currículo mais que a gente utiliza também.
PI7: O que eu mais utilizo é o livro didático, mas assim eu procuro
preparar as minhas aulas, porque no Estado de São Paulo nós
temos um caderninho pra seguir, então assim, eu me baseio ali
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naquele caderninho e busco exercícios complementares com o livro
didático.
Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas, 2015.

Quadro 3.10 – Indicador 3.10: Não utilizam o material fornecido pelo Estado (PI5,
PI8).

Falas dos docentes que contribuíram para
a constituição
do indicador

Questão: 5) Quais os recursos didáticos que você mais utiliza?
PI5: A gente tem a apostila do estado, o caderno do estado, eu não
trabalho, eu não trabalho com ele porque eu já avaliei, acho que
para o 1º ano as coisas estão muito desconexas, o raciocínio.
PI8: Falando localmente a gente tem uma clientela que não estuda
mais, eles não abrem os livros didáticos, eles não abrem mais a
apostila (...)Os recursos são o diálogo, a lousa, o giz, as vezes trago
um texto impresso pra interpretação, pra aumentar a cultura
química e trazer aqui no laboratório.

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas, 2015.

Quadro 3.11 – Indicador 3.11: Utilizam-se de outros recursos (audiovisuais, experimentos ou lousa) (PI3, PI4, PI5,PI8).

Falas dos docentes que contribuíram para
a constituição
do indicador

Questão: 5) Quais os recursos didáticos que você mais utiliza?
PI3: Tento trazer sempre que cabe, e a própria apostila sugere, experimentos que são fáceis de fazer e que demonstrem os conceitos.
PI4: Recursos de audiovisual têm bastante, dá pra usar, eu costumo
usar bastante, principalmente para mostrar algumas coisas, deixar
menos estática, você coloca alguma coisa em movimento, algo assim, dá pra trabalhar isso, ah tem algumas simulações que eu passo
pra eles, de experimento.
PI5: As minhas aulas eu monto e tento trazer alguma coisa pra eles,
por exemplo, como dei Ásia, Mesopotâmia, eu trouxe as coisas da
China, eu trouxe as invenções, o rolo de papel higiênico, um pacote
de macarrão, um monte de coisa, trouxe e coloquei tudo na minha
mesa e perguntei: o que é isso? eles foram me falando, ah então tá,
e o que, que isso aqui tem haver com história da Ásia? Aí eles piram, qualquer coisa absurda você escuta, mas aí eu trabalho a partir disso, então eu tento trazer isso e no anfiteatro, senão é lousa, é
lousa, eles sentem falta, eles tem uma educação desde pequenos a
copiar, a aula pra eles é cópia (...) tudo bem eu sei faz parte de uma
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etapa de aprendizado, escrever, tudo mais, mas eu acho que tem
limite, então a lousa que eu passo realmente é o mínimo.
PI8: Os recursos são o diálogo, a lousa, o giz, às vezes trago um
texto impresso para interpretação, para aumentar a cultura química
e trazer aqui no laboratório. (...) Todos os reagentes que têm venceram em 2010. Então hoje pego das coisas que ainda tem e vou
usando.
Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas, 2015.
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APÊNDICE G – QUADRO 4 – DIMENSÃO: O INÍCIO DE CARREIRA
Quadro 4 - Dimensão: O início de carreira
Indicador 4.1 Tiveram dificuldades no início da carreira (PI1, PI2, PI3, PI4, PI5, PI7,
PI8).
Indicador 4.2

Tiveram apoio por parte de outros professores e coordenadores (PI1,
PI2, PI4, PI5, PI6, PI7).

Indicador 4.3

Apresentaram receio em iniciar na carreira (PI2, PI6).

Indicador 4.4

Tiveram dificuldade de conciliar tempo pessoal com profissional
(PI1, PI2, PI3, PI4, PI5, PI6).

Indicador 4.5

Levam serviços para casa (provas; preparar aulas) (PI1, PI2, PI3, PI4,
PI7).

Indicador 4.6

Declararam que final de semestre é pior, pois tem que fechar as notas
(PI2, PI3, PI5).

Indicador 4.7

Procuram colocar as coisas em dia na própria escola durante horários
livres (PI1, PI3, PI4).

Indicador 4.8

Aprendem a equilibrar o tempo destinado às atividades pessoais e
profissionais com os anos de profissão (PI1, PI7-).

Indicador 4.9

Sentem-se incomodados por encontrar os alunos fora do ambiente
escolar (PI3, PI5).

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas, 2015.

Quadro 4.1 – Indicador 4.1: Tiveram dificuldades no início da carreira (PI1, PI2, PI3,
PI4, PI5, PI7, PI8).
Questão: “2) Como foi o início do processo de gestão e organização
da sala de aula (relação estabelecida com os alunos e planejamento
de ensino)? Houve apoio da escola? Dos professores? Quais foram suas maiores dificuldades no início de sua carreira docente?”.

Falas dos docentes que conPI1: Eu sofri bastante, porque eu fiquei muito tempo parado, eu tive
tribuíram para
que estudar muito, me atualizar, eu penei de mais, era uma coisa
a constituição
completamente diferente, eu nunca tinha dado aula.
do indicador
PI2: No Estado é muito complicado, muito grande, você fica perdida, quando eu concursei, que eu vim pra cá, era assim, amanhã
você começa a dar aula, você não sabe nem direito que sala você
vai, não houve um planejamento, não houve nada, você já entra
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direto na sala de aula e assim sem ter formação básica, você vai dar
aula na sala tal, isso você descobre no dia praticamente que você
vai entrar na sala, é uma coisa bem assim jogada mesmo.
PI3: Foi aquela loucura porque eu tive que conciliar os três lugares
(município de Ribeirão Preto, município próximo e rede particular)
e horário tudo bagunçado, você entra com um horário pronto, foi
difícil, mas deu, sobrevivi.
PI4: Foi bem difícil (...) quando eu comecei a dar aula eu percebi
que os alunos não tinham essa determinação, não sei se é essa a
palavra, pra estudar depois da aula, então eu dava aula e acabava
ali, o que eles viram do assunto é o que tinham visto na aula, (...)
no começo foi bem trabalhoso porque eu tinha um ritmo de aula,
achava que estava indo num ritmo normal, mas estava indo num
ritmo muito acelerado pra eles, por conta dessa falta de estudar em
casa, então comecei a diminuir um pouco o ritmo e cobrar mais esse
estudo (...) então o primeiro momento, o primeiro mês foi um caos,
foi um caos, eu digo assim, porque eu falava e não tinha retorno
sabe, nada que eu falava tinha retorno, dava aula e acabou.
PI5: Quando você chega, você não aprende a preencher diário na
faculdade, você não aprendeu isso, aí você precisa sentar com um
professor e te ensinar.
PI7: Chegando aqui, o que acontece você entra em uma sala de aula
e tem alunos que estão muito acima do que você está transmitindo,
tem aluno que está muito abaixo, tem aluno que está ali no meio.
Então assim é difícil, porque se você prepara uma aula mais fraca,
aquele aluno que está num nível maior ele não acha sua aula legal,
se você dá uma aula muito forte, aqueles alunos que tem muitas
dificuldades, não vão conseguir acompanhar sua aula, então o ideal
mesmo é o equilíbrio, é dar uma aula assim, é procurar montar uma
que atinja todo mundo sabe, que você consegue puxar a atenção de
todos, isso é um desafio, está sempre montando aulas que atraiam
todos os alunos, isso é um desafio muito grande. (...) Eu estou aqui
pra indicar o caminho, mas se o aluno não tiver afim, fica muito
difícil para o professor, se não tiver o apoio dos pais, que é a maior
dificuldade que eu encontro (...), os pais são muito ausentes na
educação, aqui quando tem reunião de pais, não vêm tantos pais,
aqueles alunos mais problemáticos, que eu preciso conversar com o
pai, que eu preciso entender o que tá acontecendo, o pai não vem,
então a dificuldade maior está ai.
PI8: Eu entrei com intuito de dar aula, gosto, gostava e gosto de dar
aula, mas esse número de aulas (um total, com reforço, de quase 55
aulas) mexe com a gente, a gente esgota o físico e emocionalmente,
quando você tem um problema de garganta assim, seu corpo todo
para e é bem complicado e aí eu fui pesando e pensei que mesmo
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sendo licenciatura em química, eu estudei muita química, uma
licenciatura na USP te obriga muito a isso, pensei vou aproveitar
isso e vou voltar pra pós.
Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas, 2015.

Quadro 4.2 – Indicador 4.2: Tiveram apoio por parte de outros professores e
coordenadores (PI1, PI2, PI4, PI5, PI6, PI7).

Falas dos docentes que contribuíram para
a constituição
do indicador

Questão: “2) Como foi o início do processo de gestão e organização
da sala de aula (relação estabelecida com os alunos e planejamento
de ensino)? Houve apoio da escola? Dos professores? Quais foram suas maiores dificuldades no início de sua carreira docente?”.
PI1: Sim, o pessoal da escola aqui, os colegas de trabalho, nossa,
não tem como agradecer, eles ajudaram mesmo, eu ia perguntar
dúvidas, eles sempre respondiam, sempre atenderam bem, até a
própria gestão, os coordenadores aqui sempre receberam a gente
muito bem, isso eu não tenho queixas não.
PI2: Eu senti mais apoio da coordenação, mas não a princípio, depois (.,.) quem mais me apoiou foram os coordenadores, que aí eles
conversaram, explicaram. (...) Então, estou pouco tempo aqui, até
tenho feito bastantes atividades diferenciadas, eu estou conseguindo
por conta desse apoio que eu estou recebendo agora da direção,
estou conseguindo fazer, sai do papel, sai do tradicional.
PI4: Eu dava aula de Física e Química, Química apesar de ser uma
matéria que eu gostava no cursinho, pra dar aula não é muito minha praia, mas aí como nas outras escolas tinham mais professores,
eu acabava conversando com eles, sobre os tópicos, perguntando
como que eu faço isso, como que eu faço aquilo, porque principalmente na Química, eu sofri bastante, pra conseguir passar alguma
coisa vamos dizer assim de interessante para os alunos, uma coisa
era eu entender o que estava acontecendo ali quimicamente, outra
coisa era transmitir isso de forma clara para os alunos.
PI5: O professor não ter que aguentar determinadas coisas, e realmente existe um respaldo, precisa e existe esse respaldo (...) você
tem o respaldo, você tem uma coordenadoria que funciona com os
professores, que realmente faz uma mediação, mas não só uma mediação, mas uma reflexão, uma ponte entre a academia e a prática,
faz toda a diferença. (...) Tem coisa que você precisa de alguém do
seu lado, sabe então tem troca de informação, tem troca de material
(entre os professores).
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PI6: O apoio da gestão, dos professores, colegas de trabalho em
geral, os próprios alunos, ainda tem alguns momentos que gente
pensa em desistir, aí eles falam não, eles trazem uma motivação pra
gente continuar.
PI7: Quando eu entrei aqui nessa escola eu tive muito apoio dos
meus coordenadores, porque na graduação eles não ensinam, por
exemplo, como preencher uma caderneta corretamente, no meu caso, eu tive um apoio muito grande por parte da coordenação, tanto
na questão pedagógica, quanto na questão de disciplina. (... ) Foi
muito bom o apoio que eu tive dos meus coordenadores, eles praticamente que me ensinaram várias coisas, várias lacunas que a graduação deixou, os coordenadores conseguiram preencher bem pra
minha atuação na sala de aula, então tive bastante apoio.
Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas, 2015.

Quadro 4.3 – Indicador 4.3: Apresentaram receio em iniciar na carreira (PI2, PI6).

Falas dos docentes que contribuíram para
a constituição
do indicador

Questões: “2) Como foi o início do processo de gestão e organização da sala de aula (relação estabelecida com os alunos e planejamento de ensino)? Houve apoio da escola? Dos professores? Quais
foram suas maiores dificuldades no início de sua carreira docente?”.
PI2: Assim que me formei eu não queria exercer, por conta do que a
gente escuta falar da educação, eu fiquei com medo, eu recémformada, nova, não quero exercer, fui fazer cursinho e tentar outro
curso em uma área semelhante, porque minha área é de artes, em
uma área semelhante, mas não na educação.
PI6: No início eu fiquei com receio, eu não conhecia a escola, não
conhecia a comunidade, os alunos, mas aí eu fui me adaptando e a
relação com eles foi ficando cada dia melhor, bom e a escola
também foi ajudando muito, porque eu não tinha experiência.

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas, 2015.

Quadro 4.4 – Indicador 4.4: Tiveram dificuldade de conciliar tempo pessoal com
profissional (PI1, PI2, PI3, PI4, PI5, PI6).
Falas dos docentes que contribuíram para
a constituição

Questão: “6) Como você concilia sua vida pessoal com a profissional, com essa rotina de planejamento de aula, de pensar estratégias
de ensino e ao mesmo tempo no conteúdo que será dado e conciliar
com sua vida pessoal?”
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do indicador

PI1: Tempo suficiente não dá, a gente vai aprendendo a manobrar
um pouco, por exemplo quando eu entrei, eu não tinha notebook, eu
falei, não eu preciso de um notebook, porque vai me quebrar um
galho monstro.
PI2: Depois que eu estou com a carga completa é meio complicado
assim vida pessoal, quase que não existe, é ir em casa pra dormir,
meio que é isso, final de semana a gente tem um tempinho mais livre, ainda mais agora que é final de bimestre, fechamento de notas,
aí levo pra casa, não dá tempo, são muitos alunos, são muitos, muitos, muitos, é muito esgotante, mas aí tem gente que fala você trabalha 8 horas por dia, 40 horas semanais, mas o serviço não acaba
ali, é muita coisa, quando não estou corrigindo provas, estou preparando uma aula, estou estudando, procurando alguma coisa por
conta, porque me exige isso.
PI3: É difícil conciliar, porque trabalho de professor não é só aqui,
é em casa, assim você é integralmente, é difícil você dar uma
desligada, eu tento, por exemplo, eu já me policiei pra domingo eu
não mexer em coisas de escola, então tirei domingo para mim, eu
vou mexer assim, 8, 10, 11 horas da noite quando eu for dormir,
então arrumo a bolsa do dia seguinte pra não esquecer nada, mas
eu tentei dar essa policiada, pra tentar dar uma espaçada e respirar
um pouco, porque senão a gente vai direto, parece que não teve
final de semana.
PI4: Hoje já está um pouco mais complicado, um tempo livre, mas
ainda tenho, tenho alguns horários durante a manhã, durante a tarde que dá pra dar um descansada, corrigir alguma prova, preparar
algum PowerPoint, pra trazer, preparar alguma coisa, eu tento fazer isso geralmente durante a semana.
PI5: Com mais salas de aula, você tem que levar seu serviço para
casa ou no meu caso eu venho fazer na escola, que nem eu estou há
duas semanas vindo, de manhã, a tarde e a noite todos os dias, porque eu também estou envolvida com a formatura da EJA que vai
acontecer semana que vem, então assim, além de diário, além de
fechamento de nota, além de tudo, ainda tem a formatura, que eu
estou fazendo, então eu estou nessa escola assim o tempo todo, dá
pra conciliar, não sei, estou solteira, não dá pra arrumar namorado, porque se tem que ter quem te entenda.
PI6: Bom a gente tem que separa um tempo para montar aula, mas a
gente tenta conciliar da melhor maneira possível, separar a vida
pessoal com a profissional é um pouco difícil né, eu acho que a
gente não é uma máquina que consiga a eu sou a profissional na
escola, e na minha casa eu não sou mais, acho que não tem como
separar a profissional com a pessoal.
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Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas, 2015.

Quadro 4.5 – Indicador 4.5: Levam serviços para casa (provas; preparar aulas) (PI1,
PI2, PI3, PI4, PI7).
Falas dos docentes que contribuíram para
a constituição
do indicador

Questão: “6) Como você concilia sua vida pessoal com a profissional, com essa rotina de planejamento de aula, de pensar estratégias
de ensino e ao mesmo tempo no conteúdo que será dado e conciliar
com sua vida pessoal?”
PI1: O que não der a gente levar pra casa, não tem como, um pouco
sempre sobra pra fazer em casa.
PI2: Final de bimestre, aí é fechamento de notas, aí levo pra casa,
não dá tempo é que são muitos alunos, são muitos, muitos, muitos, é
muito esgotante.
PI3: Tinha uns experimentos pra fazer hoje, eu fui montar ontem 11
horas da noite, que eu cheguei dá outra escola, dei aula até 10h30
(22h30) quando cheguei em casa as 11hs (23hs) fui montar os negócios que tinha pra fazer pra hoje, aí fui dormir maior tarde.
PI4: Eu tento fazer isso geralmente durante a semana, pra deixar o
final de semana pra alguma coisa que no máximo esqueci de fazer
isso, preciso fazer pra entregar, corrigir alguma prova ou elaborar
alguma coisa que eu vou levar e esqueci de montar, então
geralmente eu tento fazer durante a semana, mas a gente está
sempre olhando, pesquisando, vendo alguma coisa que as vezes dá
pra levar pra sala, alguma coisa assim, não para.
PI7: No final de semana eu preparo aulas também porque o professor não trabalha só dentro da escola, ele trabalha bastante fora da
escola também.

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas, 2015.

Quadro 4.6 – Indicador 4.6: Declararam que final de semestre é pior, pois tem que
fechar as notas (PI2, PI3, PI5).
Falas dos docentes que contribuíram para
a constituição
do indicador

Questão: “6) Como você concilia sua vida pessoal com a profissional, com essa rotina de planejamento de aula, de pensar estratégias
de ensino e ao mesmo tempo no conteúdo que será dado e conciliar
com sua vida pessoal?”
PI2: Ainda mais agora que é final de bimestre, aí é fechamento de
notas, aí levo pra casa, não dá tempo é que são muitos alunos, são
muitos, muitos, muitos, é muito esgotante
PI3: Final de semestre é pior porque parece que vai tudo embolan-
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do, vem a bola de neve e você tá lá correndo, mas dá.
PI5: Final de bimestre, você não tem tempo pra fazer especialização,
você tem que fechar notas, você tem que fechar diário, você tem que
ficar correndo atrás de recuperação, pelo menos eu faço isso, mas a
maioria dos professores, os mais velhos já não fazem mais, mas
quem é novo faz.
Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas, 2015.

Quadro 4.7 – Indicador 4.7: Procuram colocar as coisas em dia na própria escola
durante horários livres (PI1, PI3, PI4).

Falas dos docentes que contribuíram para
a constituição
do indicador

Questão: “6) Como você concilia sua vida pessoal com a profissional, com essa rotina de planejamento de aula, de pensar estratégias
de ensino e ao mesmo tempo no conteúdo que será dado e conciliar
com sua vida pessoal?”
PI1: Então as vezes a gente faz isso num dia, por exemplo, as vezes
sobra uma horinha no ATPC, que a gente usa para preencher um
diário, chamada a gente já faz na sala mesmo, já vai colocando no
diário, pra já ir adiantando.
PI3: O tempo que eu tenho na verdade, é por exemplo intervalo da
manhã, aí eu pego e dou uma lida rápida nos próximos conteúdos e
ao longo da semana eu já vou pensando nas aulas, vou pensando o
que eu posso fazer, o que eu posso levar (...) as vezes na própria
aula mesmo, terminou a atividade aí você dar uma folheada, aí semana que vem tenho que fazer tal coisa, aí você já vai se programando.
PI4: Eu tento fazer isso geralmente durante a semana, pra deixar o
final de semana pra alguma coisa que no máximo esqueci de fazer.

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas, 2015.

Quadro 4.8 – Indicador 4.8: Aprendem a equilibrar o tempo destinado às atividades
pessoais e profissionais com os anos de profissão (PI1, PI7-).
Falas dos docentes que contribuíram para
a constituição
do indicador

Questões: “6) Como você concilia sua vida pessoal com a profissional, com essa rotina de planejamento de aula, de pensar estratégias
de ensino e ao mesmo tempo no conteúdo que será dado e conciliar
com sua vida pessoal?”
PI1: Tempo suficiente não dá, a gente vai aprendendo a manobrar
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um pouco.
PI7: É que você vai ganhando experiência, no começo tudo é novo,
você não sabe direito, você vem com uma metodologia de ensino
que ao longo do tempo você vai percebendo que aquela metodologia
não é adequada aos seus alunos e você tem que procurar outras,
então assim à experiência é muito válida, porque você consegue
encontrar os melhores caminhos, nos outros anos você já sabe o que
você tem que fazer para ensinar, para que o aluno possa aprender
melhor a sua disciplina, então é essencial ter esta experiência.
Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas, 2015.

Quadro 4.9 – Indicador 4.9: Sentem-se incomodados por encontrar os alunos fora do
ambiente escolar (PI3, PI5).
Falas dos docentes que contribuíram para
a constituição
do indicador

Questão: “6) Como você concilia sua vida pessoal com a profissional, com essa rotina de planejamento de aula, de pensar estratégias
de ensino e ao mesmo tempo no conteúdo que será dado e conciliar
com sua vida pessoal?”
PI3: Você sempre vai encontrar um aluno ou o pai de um aluno, ou
uma família e se você não tiver, sei lá você está fazendo alguma
coisa errada, vamos pensar assim, vai falar, não adianta e eles te
levam como exemplo sim, eles cobram muito isso, as vezes falam te
vi não sei aonde, o que você estava fazendo? Falo eu estava lá. Esses dias mesmo, um aluno “o que você estava fazendo na feira dos
orgânicos?” Aí estava lá comprando e passeando.
PI5: Você está no centro da cidade, você está com um vestidinho,
porque faz calor em Ribeirão, vi a professora de vestido, vi a
professora de shortinho no shopping (...) ainda mais nessa escola,
que é uma escola grande, isso no meu primeiro ano, imagina daqui
10 anos, vai ser terrível, mas tudo bem, mas dá pra conciliar sim.

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas, 2015.
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APÊNDICE H – QUADRO 5 – DIMENSÃO: OS FATORES DE EVASÃO E
PERMANÊNCIA NA PROFISSÃO
Quadro 5 - Dimensão: Os fatores de evasão e permanência na profissão
Indicador 5.1 Os professores citaram como fator de atratividade e provocador de
evasão da profissão a questão salarial (PI1, PI4, PI5, PI8).
Indicador 5.2 Desrespeito e desinteresse dos alunos pelos estudos (PI1, PI5, PI8).
Indicador 5.3

O fato de a docência ser considerada como 2ª opção (um bico) por
alguns professores até que se encontre algo melhor (PI4, PI5).

Indicador 5.4

Como aspectos que contribuem para a manutenção apontaram o
apoio e o relacionamento com os alunos, colegas de trabalho e
coordenação (PI1, PI4, PI5, PI6, PI7).

Indicador 5.5

A oportunidade de fazer diferença na vida dos alunos, isto é, vê-los
aprenderem (PI3, PI5, PI6, PI8).

Indicador 5.6

Esperança que um dia a profissão seja mais valorizada e
reconhecida (PI3, PI8).

Indicador 5.7

Inovação e liberdade para criar em sala de aula (PI6, PI8)

Indicador 5.8

Vocação dos sujeitos para a profissão (PI4, PI6).

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas, 2015.

Quadro 5.1 – Indicador 5.1: Os professores citaram como fator de atratividade e provocador de evasão da profissão a questão salarial (PI1, PI4, PI5, PI8).
Questão: “7) Do seu ponto de vista, que aspectos contribuem para a
inserção e a manutenção dos recém-formados em sua área na
Falas dos do- profissão docente?”.
centes que con- PI1: Se a gente for ver a evasão é muito grande, pelo lado do salário
tribuíram para que, um salário que para o nível superior é um salário ruim.
a constituição
PI4: A questão do salário, eu digo que ela é importante.
do indicador
PI5: Aumento de salário.
PI8: Tem um fator muito forte, o salário, enquanto o salário continuar no patamar que está, ninguém vai levar isso aqui o pé dá letra,
os que ainda levam, ainda está com aquela paixão, curtindo aquela
paixão de dar aula, de ter um compromisso, mas a cultura nossa, a
desvalorização não permite que tenha mais esse tipo de acompanhamento.
Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas, 2015.
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Quadro 5.2 – Indicador 5.2: Respeito e desinteresse dos alunos pelos estudos (PI1,
PI5, PI8).

Falas dos docentes que contribuíram para
a constituição
do indicador

Questão: “7) Do seu ponto de vista, que aspectos contribuem para a
inserção e a manutenção dos recém-formados em sua área na
profissão docente?”.
PI1: O tempo que a gente estudava, nossa a gente tinha um respeito
pelo professor, que era completamente diferente.
PI5: A questão do respeito, que é a questão da hierarquia, isso tem
que ser passado para os aluno, a coisa está correndo muito frouxa
em todas as escolas, então eles abusam, abusam, fazem o que quiserem, eu na minha opinião é a má utilização do ECA, do Estatuto da
Criança e do Adolescente, que é bom, não nego, só que você tem
que saber usar como direito, como diz amigo meu que é advogado,
lei é uma questão de interpretação, esta questão de interpretação
está ferrando com a vida dos professores, porque não existe mais
respeito, então assim, precisa melhorar.
PI8: Quando eu me retirei (como voluntário do cursinho), eu perdi
aquela sensação que eu tinha do interesse, da busca dos alunos e da
valorização deles com a gente, é muito diferente você sair da sala e
você ouvir um obrigado por você ter preparado tudo, por ter vindo
aqui, de alguns alunos e é totalmente diferente do que a gente ouve
aqui.

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas, 2015.

Indicador 5.3: O fato de a docência ser considerada como 2ª opção (um bico) por
alguns professores até que se encontre algo melhor (PI4, PI5).
Falas dos docentes que contribuíram para
a constituição
do indicador

Questões: “7) Do seu ponto de vista, que aspectos contribuem para
a inserção e a manutenção dos recém-formados em sua área na
profissão docente?”.
PI4: A área de física é uma área, vamos dizer que tem muitas, muitas
não, mas tem algumas vagas ainda que são preenchidas as vezes
por pessoas que não são formadas, mas que tem capacidade de ministrar, as vezes é um matemático, um químico, um engenheiro, porém as vezes essa pessoa está lá, apenas porque já está e ela continua, quando geralmente tem essa oportunidade dela deixar, ela deixa.
PI5: Eu realmente acho que ser professor não devia ser opção para
quem não conseguiu emprego na indústria, devia existir algum tipo
de critério, porque eu vejo muito, principalmente assim o pessoal
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das áreas de exatas, biológicas, eu não consigo emprego na indústria, só que eu consigo passar no concurso, então vou ser professor
até arrumar um emprego na indústria, e é onde larga, ser professor
não é segunda opção.
Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas, 2015.

Quadro 5.4 – Indicador 5.4: Como aspectos que contribuem para a manutenção
apontaram o apoio, o relacionamento com os alunos, colegas de trabalho, coordenação
e o reconhecimento por parte destes (PI1, PI4, PI5, PI6, PI7).
Falas dos docentes que contribuíram para
a constituição
do indicador

Questão: “7) Do seu ponto de vista, que aspectos contribuem para a
inserção e a manutenção dos recém-formados em sua área na
profissão docente?”
PI1: Você pode dar em uma semana 30 aulas que foram um lixo,
horríveis, mas quando você consegue dar uma aula boa e chega um
aluno pra você e fala “oh professor que aula legal”, isso vale a
semana, então, sabe o que a gente encontra pra continuar, assim no
meu caso, é o reconhecimento que a gente tem dos alunos mesmo.
PI4: Razões que eu considero, eu acho que está ligado um pouco,
talvez ao reconhecimento que eu venho ganhando nesse tempo pelos
alunos.
PI5: Tem um leva boa de (professores) novos, e os novos estão a fim
de trabalhar, são professores que estão a fim de trabalhar e onde eu
acho que tá dando um gás, então você pega tem a G..., tem o M... de
sociologia, tem o A... é categoria O, mas mesmo sendo categoria O,
é uma leva que tá afim e a gente fala tudo no mesmo tom.
PI6: O apoio da gestão, dos professores, colegas de trabalho em
geral, os próprios alunos, ainda tem alguns momentos que a gente
pensa em desistir, aí eles falam não, eles trazem uma motivação pra
gente continuar, essa troca de conhecimentos e não é uma rotina,
sempre tem algo novo que acontece na sala de aula, então, as vezes
isso também faz com que a gente continue na profissão.
PI7: Apesar de todas as dificuldades que todo mundo sabe que o
professor enfrenta em sala de aula, o que me motiva ficar aqui é
porque eu tenho um carinho muito grande pelos meus alunos, eu
consegui encontrar pessoas maravilhosas aqui, amigos professores,
então assim você receber, chegar e receber um abraço de um aluno,
você chegar e ter uma sala de professores com pessoas
maravilhosas como eu tenho aqui, ainda mais eu que sou filho
único, então eu necessito ter esse contato, digamos que o que me
prende aqui é isso mesmo, é o carinho que tenho pelos meus alunos
(...). O que faz com que eu permaneça nesse cargo é a amizade que
criei com os alunos e com os professores aqui, porque todo mundo
sabe que é difícil a nossa profissão, é muito difícil, eu vi vários,
várias pessoas desistindo ao longo desses anos, até amigos meus
que formaram comigo, deram aulas assim dois, três meses e eles
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viram que não era aquilo que eles queriam e desistiram, eu
permaneci, eu achei meu lugar mesmo, meu lugar é na sala de aula.
Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas, 2015.

Quadro 5.5 – Indicador 5.5: A oportunidade de fazer diferença na vida dos alunos,
isto é, vê-los aprenderem (PI3, PI5, PI6, PI8).
Falas dos docentes que contribuíram para
a constituição
do indicador

Questão: “3) Quais as razões que fizeram com que você permanecesse na profissão?”
PI3: Existem situações que você fala nossa fiz a diferença, então
assim tem situações que são muito gratificantes.
PI5: Foi o que eu falei eu acho que se eu puder conscientizar o mínimo do mínimo, já é alguma coisa, passar o mínimo do conhecimento já é alguma coisa, nem que seja pra eles na forma de curiosidade, porque história pra eles é curiosidade, então que seja um
programa de curiosidades, mas que pelo menos que eles saibam,
conversam sobre essas curiosidades.
PI6: O que motiva a gente continuar é ver o aluno aprender, a gente
conseguir passar conhecimentos e também essa troca, não só a gente passar, mas eles também passarem conhecimento para nós.
PI8: Eu acredito nessa relação das pessoas, que uma pessoa pode
transformar, assim como transformaram a minha (vida), que eu
consigo transformar de um ou de outro.

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas, 2015.

Quadro 5.6 – Indicador 5.6: Esperança que um dia a profissão seja mais valorizada e
reconhecida (PI3, PI8).
Falas dos docentes que contribuíram para
a constituição
do indicador

Questão: “3) Quais as razões que fizeram com que você permanecesse na profissão?”
PI3: Tenho esperança que possa assim possa mudar, possa dar uma
mudada nessa valorização do professor, eu acho que tá precisando
né, sei lá, o pessoal acordar e ver que sem educação não vai pra
frente.
PI8: A esperança que tenha mudanças.

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas, 2015.

Quadro 5.7 – Indicador 5.7: Inovação e liberdade para criar em sala de aula (PI6,
PI8).
Falas dos do-

Questões: “3) Quais as razões que fizeram com que você permane-
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centes que con- cesse na profissão?”
tribuíram para
a constituição PI6: Não ser uma rotina né, sempre ter algo novo, acho que é isso
que motiva a gente continuar, sempre tem que trazer algo novo.
do indicador
Sempre a gente tem que estar planejando uma aula para que chame
a atenção deles, porque acho que o ponto principal da aula hoje é
você conseguir prender atenção deles num assunto.
PI8: A forma de trabalho, de você ter um pouco de liberdade pra
criar, se você vai pra área privada, qualquer tipo de emprego,
independente de salário, você fica bem limitado, aqui a gente tem as
burocracias, algumas obrigações, mas você ainda tem certa
liberdade de criar algumas coisas.
Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas, 2015.

Quadro 5.8 – Indicador 5.8: Vocação dos sujeitos para a profissão (PI4, PI6).

Falas dos docentes que contribuíram para
a constituição
do indicador

Questão: “7) Do seu ponto de vista, que aspectos contribuem para a
inserção e a manutenção dos recém-formados em sua área na
profissão docente?”
PI4: Acho que vai um pouco da pessoa ter a vocação ou ter a vontade de querer dar aula mesmo.
PI6: A profissão professor, eu acho que é mais vocação do que uma
profissão mesmo.

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas, 2015.
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA E
PESQUISA (CEP)
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