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RESUMO 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar a relação entre iniciação à carreira e dificuldades 

didáticas enfrentadas. Para atender a esse questionamento foram estabelecidos como 

objetivos: identificar dificuldades para ensinar encontradas pelos professores, na fase 

inicial da carreira e ainda, identificar as reações e superações desses professores diante 

dessas dificuldades. Portanto, os sujeitos desta pesquisa são professores atuantes nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental; são dois professores iniciantes, sendo uma professora 

iniciando em seu primeiro ano na profissão docente, atuando na rede Estadual de Ensino, 

no regime de contratação temporária, na Zona Leste da cidade de São Paulo, o segundo 

professor iniciante, atua na rede municipal, na Zona Leste na cidade de São Paulo, há dois 

anos e meio. Além destes dois professores iniciantes participaram da pesquisa duas 

professoras experientes, que relataram sobre as dificuldades da profissão no seu início de 

carreira. Os procedimentos utilizados para a realização da pesquisa são compostos por 

quatro instrumentos construídos para este estudo: um questionário com escala, entrevista, 

observação em sala de aula e um questionário online.  Esta pesquisa foi realizada em 2013, 

tendo como base teórica os autores, Michael Huberman com os conceitos relativos ao 

início da profissão, Pierre Bourdieu com os conceitos de habitus e capital cultural escolar e 

Alda Marin com os conceitos relativos à área da Didática. Tais conceitos permitem a 

compreensão dessa etapa da vida profissional e as questões relativas à formação e o 

desempenho dos professores. A hipótese estabelecida para orientar o estudo é a de que na 

situação atual reiteram-se as dificuldades anteriormente existentes que ocasionam 

problemas na educação fundamental e acrescentam outras diante das características da 

formação atual em que os professores não conseguem se perceber na situação de ensino, 

havendo, portanto relação entre formação e dificuldades profissionais.  

Palavras-chave: Ensino fundamental I, Professores alfabetizadores iniciantes, 

Dificuldades da profissão docente, Estratégias de Superação, Didática. 
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ABSTRACT 

This research aims to analyze the relation between initiation into career and didactic 

difficulties faced. To understand this question some aims were established: identifying 

difficulties encountered by teachers to teach in the initial phase of their career and also 

identifying the reactions and exceedances of these teachers face of these difficulties. 

Therefore, the subjects of this research are teachers that is working in the early years of 

elementary school; they are two beginning teachers; one of them starting her first year in 

the teaching profession working in state schools, in the arrangements of contracting 

temporary in the East Zone São Paulo. The second one acts in municipal, in the East Zone 

of the city of São Paulo, by two and a half years. Besides these two beginning teachers 

participated in the study two experienced teachers, who reported on the difficulties of the 

profession in their initial career. The procedures used for the research are composed of four 

instruments developed for this study: a questionnaire scale, an interview, observation in the 

classroom and an online questionnaire. This research was performed in 2013, and had as its 

theoretical basis the authors Michael Huberman, with the concepts relating to the 

beginning of the profession, Pierre Bourdieu; with the concepts of habitus and school 

cultural capital and Alda Marin with the concepts related to the area of didactics. Such 

concepts allow us to understand this stage of professional life and issues related to the 

formation and performance of teachers. The hypothesis established to guide the study is 

that the current situation may be repeated the previously existing difficulties that might 

lead to problems in basic education and add others on features of the current training that 

teachers fail to realize themselves in the teaching situation, therefore there is relationship 

between training and professional difficulties. 

Keywords: Primary Education I, Teachers beginners literacy, the teaching profession 

Difficulties, Strategies for Overcoming, Teaching. 
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INTRODUÇÃO 

 

A curiosidade de tentar compreender o que acontece no período inicial da carreira 

de um professor, com suas dificuldades e superações, é o motivo que move esta pesquisa. 

Tal curiosidade teve início quando trabalhei em instituições sociais e, também em uma 

escola particular como professora do 3º ano do ensino fundamental I.  

Meu primeiro emprego foi em uma Organização não Governamental (ONG). Esta 

instituição funcionava num espaço superior de uma Igreja Católica e até hoje, é mantida 

pela prefeitura de São Paulo. Nesta instituição eram desenvolvidas atividades com crianças 

em situação de risco social, no horário oposto à escola, ou seja, as crianças que 

frequentavam a escola no período da manhã frequentavam a Instituição no período da tarde 

e, as crianças que estudavam no período da tarde frequentavam a Instituição no período da 

manhã. As crianças eram dividas em dois grupos; o primeiro grupo denomina-se Módulo I 

e era composto por, aproximadamente, 35 crianças de sete a onze anos; o segundo grupo 

denominava-se Módulo II e era composto por aproximadamente 20 crianças de doze a 

quinze anos de idade. Eu fui designada a trabalhar com o Módulo II, e meu trabalho 

consistia em auxiliar esses adolescentes com reforço escolar, trabalhar com artesanato, 

estimular leitura, ensiná-los a ter um bom convívio social. Enfim, foram essas as 

orientações que recebi quando fui chamada a trabalhar como educadora naquela 

instituição. 

Iniciei meu trabalho entusiasmada, pois era a primeira oportunidade de trabalhar 

na área em que eu havia escolhido. Embora muito nervosa, estava disposta a aprender, 

observava as crianças e também era observada por elas. Nas duas primeiras semanas, a 

vice-coordenadora da instituição acompanhou-me no trabalho com a finalidade de ensinar-

me a rotina diária das crianças. Geralmente o dia era dividido em duas partes, a primeira 

parte do dia eles deveriam fazer as lições da escola, mas nem sempre os professores 

mandavam tarefas e trabalhos, então, a educadora responsável pela turma deveria propor 

atividades de conversa, pintura, artesanato, bordado, desenho, e até brincadeiras, enfim, o 

que fosse possível realizar em uma sala pequena de doze metros quadrados e com uma 

turma de 20 crianças. Na segunda parte do dia, era permitida a saída de todos para um 

parque em frente à igreja. Esse parque era um espaço aberto com alguns brinquedos como 

escorregador, balanços, e outros equipamentos do mesmo tipo.   



9 
 

Ao término das duas primeiras semanas, a vice-coordenadora deixou a turma sob 

a minha inteira responsabilidade. Começaram, então, os problemas. Os meninos brigavam 

o tempo todo. Todas as atividades que eu trazia eram rejeitadas, principalmente pelos mais 

velhos. Todos os dias em que saíamos para ir ao parque, eles se envolviam em brigas com 

crianças que não eram da instituição. Não obedeciam às regras, não me obedeciam. Houve 

um caso em que um menino atravessou a rua e parou, sentou e começou a jogar pião no 

meio da rua, uma descida perigosa, onde os carros passavam em alta velocidade, somente 

para me afrontar. Comecei a perceber que seria bem mais difícil do que eu imaginava e 

pensei em desistir. Pensei de fato em desistir e, até mesmo, pensei em mudar de área, pois 

pensava que era injusto tanto esforço para estudar, para pagar minha faculdade, para, no 

final de tudo, ter que suportar tanto “desaforo”. Nesse período, eu estava no segundo 

semestre no curso de Pedagogia e, para mim, aquela situação foi um choque, pois eu não 

imaginava que seria tão difícil trabalhar com crianças. Mas, entre uma dificuldade e outra, 

era comum uma das crianças se dirigir a mim e me entregar uma cartinha, ou demonstrava 

um carinho e aquilo foi me fazendo acreditar que era possível reverter a situação.  

Algumas aulas na faculdade, como as aulas de Psicologia e Sociologia, me faziam 

refletir sobre a atitude daquelas crianças. Comecei então a pensar e observar as atitudes das 

crianças e também das educadoras. Percebi que a maior parte das educadoras tratava as 

crianças com certa hostilidade, e na maioria das vezes gritavam e chamavam a atenção das 

crianças na frente de todos os coleguinhas, percebia que isso constrangia e revoltava as 

crianças. 

 Talvez, eu ainda tivesse um olhar romantizado e de senso comum sobre a 

profissão, pois não tinha um aprofundamento teórico para pensar a situação, mas mesmo 

tendo consciência dos meus desconhecimentos, decidi utilizar de uma estratégia diferente 

das estratégias utilizadas pelas minhas colegas de trabalho. Decidi conquistá-los; decidi 

mostrar, em atos, que eu não era uma inimiga, não era alguém que somente tem com 

objetivo impor regras; decidi respeitar e conhecer aquelas crianças, mas, para isso, seria 

preciso desenvolver estratégias. Confesso que, como estudante de Pedagogia do segundo 

semestre, não tinha certeza se o que estava fazendo era de fato o correto, mas alguma 

atitude deveria ser tomada.  

A primeira estratégia que experimentei foi a de descobrir os líderes. Tentar 

aproximação com aqueles que incitavam a bagunça, poderia me ajudar a controlar o 
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restante do grupo. Essa estratégia é muito interessante, pois eu não me baseie em teoria 

acadêmica para fundamentar minha prática. Eu era estudante do segundo semestre de 

Pedagogia, havia muita coisa que eu desconhecia. Mas, essa estratégia de identificar os 

líderes surgiu da fala de um dos meninos da turma, que me afirmou: 

“Tia, ta vendo aquele menino ali. Todo mundo tem medo dele, se você conseguir 

fazer com que ele tenha medo de você, todo mundo vai respeitar você”. (aluno) 

Depois da fala desse menino, comecei a tentar identificar os líderes do grupo, mas 

não tive em nenhum momento a intenção de fazer com que eles temessem a minha 

presença, mas sim me respeitassem.  

Nas aulas de Psicologia e de Didática os professores sempre argumentavam que as 

crianças deveriam ser tratadas com respeito, e que os professores, deveriam levar em 

consideração os conhecimentos que as crianças já traziam de sua vivência, na família e na 

comunidade. Argumentavam, ainda, que jamais um professor pode julgar um aluno 

afirmando que ele é preguiçoso ou que não é inteligente. Essas argumentações dos meus 

professores, somadas às minhas convicções que concordavam com os argumentos dos 

professores, regiam sempre as minhas ações com aqueles meninos e meninas.  

Outra estratégia que utilizei foi a de tentar não gritar, o que era difícil, pois eles 

falavam muito alto, e às vezes o único recurso para chamar a atenção era elevar a voz. As 

aulas de Psicologia me fizerem pensar nesta estratégia, pois segundo as discussões em sala 

de aula na faculdade, sempre era destacado que ao gritar a pessoa demonstra desequilíbrio 

e perda de controle da situação.  

Nunca chamar a atenção de uma criança em público, essa foi outra estratégia. Essa 

deu muito certo, pois eles se sentiam respeitados, e com isso, eu conseguia ganhar a 

confiança do grupo. Essa atitude foi pensada depois de presenciar diversas situações em 

que minhas colegas de trabalhos chamavam a atenção das crianças em público e eu 

percebia o constrangimento daqueles que estavam sendo advertidos.  

Outra estratégia foi tentar manter o bom humor; fazia piadas, brincava com eles, e 

às vezes até falava gírias com a finalidade de quebrar a distância entre educadora e os 

educandos. Eu aderi a essa estratégia, pelo fato de que percebi que eles me consideravam 

uma “patricinha”. Esse termo eu os ouvi falando, por isso posso afirmar com certeza. 
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Tentei mostrar para eles que não éramos tão diferentes assim, e mesmo com as diferenças 

poderíamos ser próximos, porque afinal ninguém é totalmente igual ou diferente. Com 

isso, muitos deles começaram a sentir que poderiam confiar em mim, e por muitas vezes 

ouvi confissões, desabafos, angústias, histórias atordoantes, enfim, comecei a me encontrar 

naquele trabalho. Tanto as aulas de Psicologia quanto as aulas de Sociologia me faziam 

tentar compreender aqueles meninos e meninas, e cada vez mais eu queria compreendê-los 

para auxiliá-los, e assim, desempenhar com propriedade a minha função de educadora.  

As minhas colegas de trabalho não concordavam com a maneira como eu 

trabalhava, pois elas falavam que eu deveria ser mais rígida. Mas fato é que, depois de tudo 

isso, eu não precisava mais gritar, pois quando um deles fazia algo que estava errado, eu 

somente olhava e eles já compreendiam e me pediam desculpas. Não vivemos “felizes e 

perfeitos para sempre”, mas pelo menos conseguimos estabelecer um bom convívio de 

trabalho. Pelo menos, agora, eu conseguia trabalhar.  

Ao término daquele ano, descobri o porquê de tanta revolta com minha chegada 

na instituição. Em uma roda de conversa, um dos meninos me disse que a educadora que 

trabalhou com a turma, antes de mim, havia deixado saudades, e que eles prometeram que 

a pessoa que viria para substituí-la não passaria de dois meses. Fiquei muito surpresa ao 

perceber que não era por mero acaso que estava tão difícil trabalhar ali; o comportamento 

“difícil” daqueles meninos era, de fato, intencional.  

Tive outra experiência na área de educação social. A segunda experiência foi em 

um projeto de extensão da universidade, em que fazia o curso de Pedagogia. As atividades 

desenvolvidas nesse projeto de extensão, eram similares ao trabalho realizado na ONG 

citada anteriormente. Tratava-se de um projeto de extensão coordenado pelo curso de 

Pedagogia, onde dois professores da Universidade desenvolviam projetos de inclusão 

social. Cada professor responsável desenvolvia um projeto com diferentes finalidades e 

eram responsáveis por escolher alguns alunos para trabalhar nos projetos.  

Um dos professores era psicólogo e ministrava no curso de Pedagogia as 

disciplinas de Psicologia da Educação e Inclusão Social. Esse professor desenvolvia um 

projeto que visava, segundo ele, desenvolver autoestima nas crianças para que elas 

pudessem ser incluídas socialmente. A outra professora responsável pelo projeto, era 

pedagoga e ministrava várias disciplinas no curso de Pedagogia, tais como as disciplinas de 
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Alfabetização e Letramento, Estágio supervisionado, Coordenação Pedagógica e 

Supervisão Escolar. Essa professora desenvolvia um projeto com atividades de letramento, 

visando desenvolver, nas crianças, aspectos que contribuíssem para um melhor 

desenvolvimento escolar. Eu era integrante do segundo grupo, o grupo do Letramento. 

Esses eram os dois projetos principais, mas além dessas atividades, eram oferecidas, nesse 

espaço, aulas de atletismo, ginástica olímpica, dança e esportes. Esse trabalho era realizado 

nas dependências da própria universidade. As alunas selecionadas pelos professores 

responsáveis, ocupavam o cargo de educadoras sociais. O trabalho com as crianças 

acontecia nas salas de aulas do prédio onde funcionava o curso de Direito, pois o prédio 

permanecia desocupado no período vespertino podendo, então, ser utilizado para o 

desenvolvimento das atividades com as crianças.  

Iniciei meu trabalho nesse local, com crianças de sete e oito anos. Não era a única 

responsável pela turma; comigo havia uma estudante do curso de Assistência Social, que já 

trabalhava ali há quase um ano. Era comum, nesse projeto de extensão, ter alunos de cursos 

que não eram ligados à área da educação. No caso dessa moça, eu percebi que ela tinha 

muito carinho pelas crianças, mas não fazia idéia do que poderia trabalhar com a turma. 

Geralmente ela levava alguns desenhos e deixava as crianças colorindo, a tarde inteira. 

Quando as crianças terminavam um desenho, começavam outro desenho. Eu também, não 

tinha larga experiência na educação, mas percebia que não era correto deixar as atividades 

tão soltas e sem objetivo algum. As crianças eram tranquilas e o grupo não era grande, e 

como as salas de aulas eram enormes seria possível, até mesmo, inventar brincadeiras ali. 

Aos poucos fui opinando sobre a dinâmica da sala de aula, sempre com muito cuidado para 

não ser indelicada com minha colega, afinal, ela havia iniciado o trabalho muito antes de 

mim. Começamos, então, a fazer momentos de leituras, contação de histórias, brincadeiras 

tradicionais como; “corre cutia”, “amarelinha”, atividades de recorte e cole, dobradura, 

entre outros. Começamos a planejar as atividades e, em cada semana tínhamos um tema, 

com objetivos e métodos pensados para trabalhar com as crianças. Foi um período muito 

bom de trabalho. As coordenadoras, em conjunto com os professores responsáveis pelo 

projeto, sempre nos auxiliavam para a realização das atividades e na elaboração dos 

planejamentos. 

 Depois de um tempo já havia me adaptado com o trabalho e com a rotina do 

local, mas a coordenadora me pediu para assumir uma turma de seis meninos na faixa de 
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idade de treze a quatorze anos, pois este grupo estava sem um educador social. Aceitei a 

mudança de turma, mas a dinâmica deste grupo era diferente, como por exemplo: futebol, 

atletismo, ginástica entre outros. Esse grupo, embora pequeno, era mais agitado e 

agressivo. Quando um dos professores de Educação Física faltava, e por esse motivo eles 

ficavam sem as aulas de futebol, o grupo ficava agitado e os garotos ficavam revoltados. A 

coordenação me orientava a levá-los para a quadra e deixá-los jogar futebol a tarde toda. 

Nesse período comecei a sentir que meu trabalho não estava sendo realizado, pois grande 

parte do dia ficava à beira da quadra observando os garotos jogarem futebol.  

Nesse local, as dificuldades encontradas não eram com relação às crianças, mas 

sim com a coordenação que adotava uma postura agressiva com as educadoras. A 

coordenação raramente ouvia e atentava às nossas sugestões, alegando sempre que nossa 

função se limitava ao cuidado com as crianças e o que se referia a qualquer outro assunto, 

não caberia a nós, educadoras. Éramos proibidas de utilizar a cozinha para almoçar, mesmo 

não utilizando a refeição da Instituição, e éramos proibidas, até mesmo, de acompanhar as 

crianças no almoço. Atitudes como essas começaram a nos incomodar, pois a 

coordenadora nos tratava com arrogância, nos advertia em público, tornando o clima 

desagradável para o trabalho. Neste lugar senti que não consegui fazer grandes coisas. Foi 

nesse período que recebi uma ligação do Colégio da Polícia Militar da unidade de Itaquera, 

me oferecendo o cargo de auxiliar da coordenação pedagógica do Ensino Médio. E, por 

esse motivo, me desliguei desse projeto de extensão da universidade e iniciei uma nova 

experiência na área da Educação. 

Participei do processo seletivo do Colégio da Polícia Militar e passei. Comecei a 

trabalhar com uma das coordenadoras, no período vespertino. O colégio da PM, 

geralmente, tem quatro coordenadoras; uma coordenadora para o Ensino Infantil, uma 

coordenadora para o Ensino Fundamental I, uma coordenadora para o Ensino Fundamental 

II e uma coordenadora para o Ensino Médio. Minha função, como assistente da 

coordenação do Ensino Médio, limitava-se a questões burocráticas, ou seja, minha função 

limitava-se a atender telefone, organizar os arquivos dos alunos, digitar documentos, 

organizar tarjetas dos professores, e auxiliar os professores, pais, alunos e a coordenadora 

no que fosse preciso.  

O Colégio da Polícia Militar, comumente, contrata estudantes de diversos cursos 

como estagiários, por esse motivo os estudantes contratados não tem um contrato de 
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trabalho, e sim o que eles chamam de “auxílio bolsa”, sendo que eles pagam um 

determinado valor, em troca do trabalho do estudante. Geralmente, os estudantes de 

Pedagogia ocupavam o cargo de auxiliar de sala ou de auxiliar da coordenação. Na 

biblioteca trabalhavam estudantes dos cursos de História ou Letras.  Nesse colégio minha 

passagem foi tranquila e bem rápida, pois depois de dois meses consegui um emprego 

como professora titular em um colégio particular, agora, com carteira assinada e com a 

oportunidade de ter minha própria turma. 

Por fim, iniciei como professora titular em um colégio particular. Trabalhei como 

professora do 3º ano do ensino fundamental, no período da tarde. Foi este o momento 

profissional em que vi, diante de mim, a oportunidade de, finalmente, ser professora, ter a 

minha turma, organizar a minha sala, preparar as minhas aulas; finalmente aprenderia a ser 

professora, porém, mais uma vez aconteceram, nesta escola, vários eventos que 

dificultaram minha atuação. A priori a coordenação sempre me auxiliava em tudo o que eu 

precisava, até o dia em que a coordenadora foi demitida e, em seu lugar ficou somente a 

diretora e a mantenedora da escola. A partir daquele momento, fiquei só, nunca havia 

trabalhado com aquele método apostilado, era estudante do sexto semestre do curso de 

Pedagogia e ainda pairavam, em mim, diversas dúvidas.  

 Com relação às crianças não tive tantos problemas, tratava-se de um grupo de 28 

alunos. A maior dificuldade que encontrei, ali, foi a de ter que esgotar todo o conteúdo da 

apostila e, percebendo que por mais conteúdos que tivesse aquele material, não era o 

suficiente para fazer com que as crianças de fato aprendessem, e por esse motivo fazia 

complementações dos conteúdos nos cadernos. Um exemplo disso é o do componente 

curricular de Matemática. Havia, na maior parte da apostila, atividades com Tangram, mas 

se eu permanecesse apenas naquela atividade, provavelmente as crianças terminariam a 

terceira série sem aprender as quatro operações.  

Outro caso que considerei como desafiador foi de um aluno que brincava durante 

toda a aula. A professora que trabalhou com ele no ano anterior veio até mim e me afirmou 

que, aquele aluno não tinha jeito, não fazia nada, era um “bebezão”. Observei o aluno por 

vários dias, e realmente eram raras às vezes em que terminava as lições, tanto do caderno 

como da apostila. Percebi que enquanto os colegas faziam as atividades ele desenhava, mas 

ele desenhava muito bem, a caligrafia daquele aluno era perfeita, e quando fazia alguma 

coisa, fazia bem feito e com uma boa organização. Comecei a direcionar maior atenção a 
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ele, a cada atividade me direcionava até a carteira dele para auxiliá-lo, sempre elogiava 

quando ele conseguia realizar as atividades e quando não conseguia terminar ou entender, 

explicava o conteúdo passo a passo. Quando precisava fazer algum desenho pedia ajuda 

para ele e com isso ele foi ganhando mais autoestima.  O resultado foi positivo, pois depois 

de dois meses eu não precisava ficar chamando a atenção; quando tinha dúvida, ele me 

chamava e ficava feliz quando conseguia fazer sozinho. As notas desse aluno melhoraram 

e terminou o ano aprovado.  

Na disciplina de Ciências eu desenvolvia algumas experiências, como a 

montagem de um protótipo de um avião a jato, feito com bexiga, linha e fita adesiva. 

Realizei também uma experiência que demonstrava que um comburente do fogo é o 

oxigênio do ar; coloquei uma vela acesa e depois colocava sobre a vela um recipiente de 

vidro, explicava às crianças que quando o fogo usava todo o oxigênio do ar contido dentro 

do recipiente o fogo se apagaria. Enfim, foram experiências que aprendi nas aulas de 

metodologia de Ciências da faculdade, e as crianças respondiam bem à dinâmica da dessa 

aula, mas a diretora não gostava, pois eu acabava atrasando os conteúdos da apostila. 

Comecei a me sentir “escrava” da apostila, e o pior era que eu percebia que as atividades 

contidas nela nem sempre eram relevantes.  

No final do primeiro bimestre, do meu primeiro ano como professora, sofri 

bastante para organizar as provas, pois eu tinha que mandar as apostilas certas para casa, 

montar bilhetes de provas, trabalhar os conteúdos das provas, toda a dinâmica das aulas 

eram em função da semana de provas. Houve um acontecimento na semana de prova, que 

fiquei tão perdida que esqueci de mandar a apostila de Geografia; a diretora da escola ficou 

muito zangada comigo. Assumi meu erro, e afirmei que tomaria as devidas providências 

para que algo parecido não voltasse a acontecer, mas argumentei que de fato estava me 

sentindo perdida nessas questões de avaliação, datas e regras da escola, pois ninguém da 

coordenação, nem mesmo da direção, havia me orientado sobre a organização da escola. 

Ninguém havia me orientado sobre a dinâmica escolar. Eu me senti “jogada aos leões”, 

pois não me foi dirigida nenhuma orientação prévia sobre os procedimentos da escola. 

Nestes assuntos a direção e a coordenação continuaram omissas, mas uma das professoras 

me auxiliava e se dispunha a me ajudar sempre que eu precisava.  

As questões burocráticas e técnicas do trabalho docente foram para mim as mais 

difíceis, mas o que realmente me importava era o aprendizado das crianças, e quando eu 
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percebia, nas pequenas atitudes dos meus alunos, que eles estavam aprendendo e que eu 

estava conseguindo fazer com que a sala de aula se tornasse um lugar mais agradável para 

aquelas crianças, eu me sentia realizada e todas as dificuldades e “desaforos” da diretora 

passavam a ser menos importantes.  

Analisando minhas experiências a partir dos conceitos de Huberman (1992), é 

perceptível na minha vivência a fase de descoberta e também a fase de sobrevivência. Na 

primeira experiência como educadora social na ONG, senti o entusiasmo de iniciar na 

carreira na área de educação, senti uma alegria em estar em situação de responsabilidade, 

de me sentir colega num grupo profissional. Segundo Huberman (1992) essas são 

características da fase da descoberta. E de fato, aquela experiência era uma oportunidade 

de descobrir “um mundo desconhecido” aos meus olhos.  

Nos dias que antecederam o meu início, no trabalho na ONG, imaginava quais as 

atividades que poderiam ser desenvolvidas com as crianças. A diretora da ONG havia me 

orientado sobre a dinâmica, sobre a rotina e também sobre as atividades que poderiam ser 

desenvolvidas, com os educandos. Partindo das orientações imaginei que diante de alguma 

dificuldade, conversaria com meus educandos e “tudo ficaria bem”. Imaginava que 

desenvolveria atividades esportivas, de artesanato, atividades com música, teatro e pintura, 

e idealizava que seria muito bom e prazeroso o trabalho naquele local, mas a realidade foi 

muito diferente do idealizado. Como já relatei anteriormente, as atividades que eu 

propunha, geralmente, eram rejeitadas pelos adolescentes. Eles brigavam constantemente, 

e as conversas, muitas vezes, não surtiam efeito.  

Esse momento foi para mim um choque. Eu senti vontade de desistir, pois para 

mim foi uma grande desilusão. Diariamente ao sair da faculdade, meu destino era a ONG 

e, por muitas vezes, caminhava em direção ao meu local de trabalho, sem ter a vontade de 

chegar lá. Considerava esse sentimento muito triste e desmotivador. De acordo com 

Huberman (1992), o choque da realidade tem como característica a distância entre o ideal e 

a realidade, o tatear constante, a preocupação consigo próprio, e o choque da realidade 

acontece, diante das dificuldades com alunos que causam problemas, com materiais 

didáticos inadequados e também com a dificuldade com relação à prática pedagógica e 

transmissão de conhecimentos.  
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Todos esses “sintomas” eu senti. Eu buscava sempre encontrar meios para, 

simplesmente, realizar meu trabalho, mas os educandos dificultavam esse processo e essa 

situação me causava uma imensa frustração. Eu me desiludi diante das dificuldades 

encontradas, no meu primeiro emprego. Pois, tudo o que eu havia idealizado havia 

“desmoronado” perante a realidade.  

Entretanto, alguns fatores me permitiam recuperar a esperança. Fatos pequenos, 

mas que me faziam acreditar que era possível reverter a situação. Sempre que eu percebia o 

carinho, ou um resultado positivo, mesmo que em um ou dois educandos, eu acreditava 

que algo poderia ser feito. Foi nesse momento que comecei a pensar e desenvolver 

estratégias para superar as minhas dificuldades. Morosamente fui obtendo resultados 

positivos, fui conseguindo conquistar o grupo, e isso foi crucial, para conseguir 

desenvolver meu trabalho na ONG.  

Essa situação acontece, de acordo com Huberman, pelo fato de que alguns 

aspectos da descoberta fazem com que seja possível suportar o choque do real e superá-lo.  

O estudo dos conceitos desenvolvidos Huberman foi importante não somente para 

o desenvolvimento desta pesquisa, mas foi também, importante para a compreensão das 

fases que eu passei, no meu início de carreira.  

Em diversos momentos da vida, mesmo nos mais difíceis sempre me recusei a 

desistir. Sempre acreditei que há caminhos, uns mais fáceis e outros mais difíceis, mas 

sempre há uma alternativa, pois se uma estratégia falhar, existem outras possibilidades para 

serem testadas. É algo intrínseco em mim. E essa conduta, foi primordial para não desistir 

de tentar e superar as dificuldades que encontrei no trabalho. De acordo com Bourdieu 

(1983), o habitus que consiste nos sistemas de disposições individuais e que se desenvolve 

desde o início da vida dos sujeitos, pode interferir em diversas situações na vida dos 

sujeitos, levando-os a decidir por esse ou aquele caminho. Segundo o sociólogo francês, o 

habitus funciona como estruturas estruturantes, ou seja, como princípio gerador e 

estruturador das práticas e das representações que podem ser objetivadas “reguladas” e 

“regulares” sem ser o produto da obediência a regras. O habitus é desenvolvido no início 

da vida e pode interferir em situações e decisões em diversos momentos da vida. Penso que 

essa é uma disposição do meu habitus: enfrentar as situações.  
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Na situação vivida por mim, poderia decidir por abandonar a profissão ou 

desenvolver meio para conseguir superar e permanecer no trabalho.  

Como já foi relatado, tive duas experiências como educadora social, uma 

experiência como assistente de coordenação pedagógica, e enfim iniciei como professora 

em um colégio particular, na cidade de São Paulo. Novamente passei pela fase de 

descoberta, com o entusiasmo de ter minha sala, de finalmente ser; professora. Nesse 

período não sofri desilusões a ponto de querer desistir da profissão. Depois das 

experiências anteriores, iniciei consciente do como seria trabalhar com crianças.  

Nos primeiros meses, a empolgação por lecionar era tão grande, que geralmente 

chegava à escola 40 minutos antes de começar as aulas. Organizava a sala de maneiras 

diferentes, dificilmente deixava as carteiras em fila, geralmente organizava a sala em 

círculo, ou em duplas, e quando planejava trabalhar artes agrupava as carteiras em grupos 

de 4 ou 5. Todos os dias as crianças chegavam na sala e, era uma surpresa diferente. 

Sempre separava os cadernos e as apostilas para facilitar o manuseio e para não perder 

tempo com questões de organização.  

Essa atitude é própria da fase de descoberta. São claros os aspectos de entusiasmo, 

de experimentação. Nessa escola, não senti o choque da realidade, pois não idealizava o 

trabalho da mesma forma que idealizava na primeira experiência. Iniciei meu trabalho na 

escola, mais consciente, sabendo que poderia encontrar naquele lugar dificuldades 

similares a que encontrei em momentos anteriores.  

Nessa escola, as dificuldades remeteram-se às questões de organização de 

conteúdos, ao desconhecimento com relação ao material e método utilizados na escola. 

Também as provas e preenchimentos de diários, eram para mim, algo desconhecido.  

A partir das angústias, dificuldades, mas também de superações e realizações no 

meu início de carreira, é que surgiram as inquietações com relação às dificuldades no 

início de carreira dos professores, sobretudo as dificuldades relativas ao ensino.  Definido 

esse interesse foi feito um levantamento em diversas fontes de informação, para 

caracterizar essa área de investigação, que vem sendo denominada de professor iniciante. 

Um dos pioneiros trabalhos abordando as dificuldades dos professores foi o estudo de 

Becker (1997) em que relata pesquisas realizadas sobre diversos aspectos que atingiam os 

professores, na década de 1950. Dentre esses estudos são abordados questões sobre o 
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ensino, sobre relações entre professores e alunos (questões de disciplina) e aceitabilidade 

da moralidade. Nesse texto encontra-se um dos estudos que veiculou, pela primeira vez, o 

termo “choque da realidade” proposto por Miriam Wagenschein em 1950. (apud. 

BECKER, 1997). Esse termo foi posteriormente divulgado por Veeman (1984) e depois 

Huberman (1992) autores que serão também inseridos neste levantamento, a ser 

explicitado no primeiro capítulo.  

O levantamento sobre o tema, portanto, permitiu verificar que não é uma 

preocupação apenas brasileira e nem dos dias atuais, mas que já vem sendo debatido há 

décadas. Isso coloca uma questão a mais para a justificativa desta pesquisa. Como vem 

sendo abordado o tema e porque ainda há professores que não estão preparados para o 

desempenho da função? Penso que esta pesquisa pode trazer alguns dados reiterativos, mas 

pode trazer aspectos específicos sobre o ensino, sobre os aspectos propriamente didáticos 

dentre as funções que os professores desempenham. 

Dentre os autores que podem auxiliar nessa compreensão estão Huberman, 

Bourdieu e Marin. Considerando que a intenção desta pesquisa é a imersão na sala de aula 

para compreender quais são dificuldades dos professores iniciantes, no que diz respeito aos 

aspectos didáticos, utilizaremos como referencial os estudos de Huberman (1992), pois 

esse autor desenvolveu um estudo sobre o ciclo de vida profissional dos professores. 

Identificou nesse estudo algumas tendências de experiências vividas durante o trajeto da 

carreira docente. Esse referencial auxiliará a percepção dos momentos que os professores 

participantes desta pesquisa estão vivendo. Já o conceito de habitus forjado por Bourdieu 

(2001) será utilizado para identificar as disposições que influenciam as ações dos 

professores no exercício da profissão. E o conceito de capital cultural escolar relativo ao 

conhecimento que os professores precisam adquirir em suas formações. Enfim, 

utilizaremos os estudos sobre Didática com referência aos estudos de Marin (2005a, b, 

2011, 2012), para compreendermos a atuação dos professores em sala de aula, no que diz 

respeito ao ensino e a aprendizagem.  

Com essas ajudas o tema foi se consolidando. Maiores detalhes sobre os conceitos 

e pesquisas mapeadas estão apresentados no primeiro capítulo.  
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Justificativa e Objetivos 

A essência do trabalho do professor é alcançar um objetivo: o de fazer com que 

seu aluno aprenda. Neste processo de ensino e aprendizagem, é preciso que o aluno esteja 

aberto ao conhecimento e, é preciso que o professor domine os conteúdos que serão 

ensinados, mas, é a Didática que faz com que a comunicação entre professor e aluno 

resulte na construção de um conhecimento, que, segundo Marin (2012), é sempre renovado 

devido a diferentes professores e diferentes alunos.  

Não basta, simplesmente, saber um determinado conteúdo para ensinar um aluno; 

os procedimentos didáticos farão a diferença na apropriação ou não do conhecimento, tanto 

pelo professor quanto pelos alunos.  

Se, de fato, um professor deseja fazer um trabalho que emancipe seus alunos, 

fazendo com que os alunos se apropriem dos conhecimentos e utilizem na sua vida 

cotidiana, é preciso que este professor pense sobre qual é a melhor forma de ensinar. Nem 

sempre a mesma estratégia irá alcançar um mesmo resultado, isto porque os alunos são 

diferentes, e, aprendem de formas diferentes, reagem a estímulos diferentemente. Ser 

professor é explorar constantemente os procedimentos para o ensino. Parece algo simples, 

mas na prática requer bastante atenção. Para agir desse modo os professores necessitam de 

formação para o desempenho de suas funções. 

Diante dessas considerações e dos conceitos aqui apresentados, o tema desta 

pesquisa se reafirma incidindo sobre a necessidade de detectar as dificuldades didáticas 

que ainda podem persistir entre os professores iniciantes, pois a experiência vivida e os 

problemas das séries iniciais apontam para tal foco. 

 

Problema 

Nesta pesquisa a problematização incide sobre a relação entre as dificuldades de 

professores e o início na carreira, focalizados sobre os aspectos internos da sala de aula, 

sobretudo aqueles que se referem especificamente ao ensino, o trabalho do professor nos 

seus aspectos didáticos, explicitados na seguinte questão central: quais são as dificuldades 

enfrentadas pelos professores iniciantes das séries iniciais do ensino fundamental no que se 

refere aos aspectos didáticos? Essa questão central pode-se desdobrar em questões 
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secundárias, já relacionando-se aos estudos realizados e ampliando para outras 

dificuldades, entre outras que podem surgir: 

 Que dificuldades os professores enfrentam com os procedimentos para 

ensinar? 

 Que dificuldades enfrentam para planejar seu dia escolar? 

 Que dificuldades enfrentam para conhecer seus alunos e o nível de 

aprendizagem deles? 

 Que dificuldades enfrentam para selecionar e usar materiais? 

 Que dificuldades enfrentam para elaborar atividades para os alunos? 

 Que dificuldades enfrentam para avaliar seu próprio trabalho? 

 

Objetivo Geral  

O objetivo desta investigação consiste em identificar as dificuldades dos 

professores na fase inicial de carreira, para o trabalho do ensino na sala de aula e suas 

possíveis estratégias para a superação das dificuldades desse período da carreira. Trata-se 

de uma pesquisa de natureza empírica, que foi realizada com dois professores iniciantes e 

dois professores que no início da carreira passaram por dificuldades. A priori, a intenção 

seria pesquisar somente os professores iniciantes, mas diante das dificuldades em obter 

sujeitos para a pesquisa, decidiu-se pela adesão de professores já experientes que, também, 

enfrentaram dificuldades no início da carreira; são professores atuantes na rede estadual e 

municipal, da cidade de São Paulo.  

 

Objetivos Específicos 

 Identificar as esferas dessas dificuldades. 

 Verificar as reações dos professores. 

 Verificar relações dessas reações com outras esferas de conduta na vida 

social. 

 Identificar disposições dos professores diante dessas dificuldades. 
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Hipótese  

 A partir do que ficou explicitado as duas hipóteses são estabelecidas: 

1) Há inúmeros aspectos didáticos reiterativos desde décadas anteriores que 

permanecem.  

2) Há disposições no habitus dos professores que revelam percurso anterior da 

vida social, mas que marcam a função docente enquanto outros não são 

mobilizados para a vida escolar.  

Procedimentos  

Esta investigação trata-se de uma pesquisa de natureza empírica, a ser realizada 

com professores iniciantes ou que no início da carreira passaram por dificuldades. Isto 

decorreu das dificuldades em obter sujeitos para a pesquisa. 

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram: consulta de documentos 

de sala de 1º ano; observação,  entrevista, o questionário com escala, o questionário online.  

A observação aconteceu em uma sala de aula do primeiro ano do ensino 

fundamental da rede estadual da cidade de São Paulo. A pesquisadora coletou os dados 

durante os meses de Maio e Junho de 2013, estando presente, em sala de aula, uma vez por 

semana. A coleta dos dados se fez por meio de registro e transcrição literal, de todas as 

manifestações e acontecimentos na sala de aula, posteriormente, foram organizados em 

cenas e analisados.  

Para a construção dos instrumentos de pesquisa, como a entrevista, o questionário 

online e o questionário com escala, foi utilizada uma mesma matriz. Essa matriz consistiu 

em formular perguntas partindo do objetivo e baseando-se nos conceitos compondo quatro 

blocos dessas relações.  

No 1º bloco foram elaboradas 9 questões com o objetivo  de perceber quem eram 

os sujeitos da pesquisa e quais são as disposições, ou seja, o habitus que influenciam direta 

e indiretamente na ação da sala de aula. Esse bloco foi elaborado baseando-se no conceito 

de habitus. 

No 2º bloco foram elaboradas 13 questões com o objetivo de perceber como se 

deu a passagem, do ser aluno, para o ser professor. Esse bloco foi elaborado baseando-se 

nos conceitos de habitus e inserção profissional. 
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No 3º bloco foram elaboradas 14 questões com o objetivo de descobrir qual é a 

posição dos professores diante do trabalho na escola? Esse bloco foi elaborado baseando-se 

no conceito de Choque da realidade.  

Enfim, no 4º bloco foram elaboradas 3 questões com o objetivo de perceber se os 

professores desenvolveram, ou não, estratégias para superar as dificuldades da profissão. 

Esse bloco foi elaborado baseando-se no conceito de exploração.  

Além de desenvolver as perguntas baseadas nos objetivos e conceitos, foram 

considerados os estudos de Cannell e Kahn (1974) que afirmam que a primeira condição 

para o êxito na coleta de dados por meio da entrevista é despertar no entrevistado, a 

motivação em participar da pesquisa. Estas motivações podem ser, segundo os autores, 

desde o fato de que, em alguns casos, os participantes são pagos para participar da 

pesquisa, ou porque desejam contribuir cientificamente para uma determinada área de 

estudos, ou ainda, porque é motivado pelo prestígio do pesquisador. Podem ser motivados, 

também, por pura cordialidade. 

Para que a entrevista resulte em dados expressivos, é importante que o 

entrevistado encontre no entrevistador alguém compreensivo e aberto. Os autores 

consideram, três aspectos importantes para a motivação dos entrevistados; primeiramente, 

o entrevistador deve demonstrar entusiasmo e sensibilidade, em segundo lugar não ter uma 

postura moralista ou de censura, por fim, o entrevistado deve se sentir livre, de qualquer 

tipo de pressão ou coesão. Portanto, o papel do entrevistador é criar um ambiente 

agradável, preparando assim, o entrevistado para que se sinta à vontade para falar sem 

receio de ser julgado. 

As perguntas da entrevista devem servir como instrumento para conseguir as 

informações necessárias; uma pergunta mal formulada pode resultar em dados frágeis ou 

informações pobres sobre o assunto. Nestes casos, deve-se questionar se as perguntas 

realizadas estão ou não estimulando o entrevistado a responder exatamente o que se deseja 

saber, pois há situações em que o entrevistador faz uma pergunta e o entrevistado 

argumenta sobre fatos que não responde à pergunta. Segundo Cannell e Kahn (1974), no 

caso de acontecer uma situação como essa o entrevistador pode reformular a pergunta de 

outra forma e até mesmo ser mais direto, insistindo para que o respondente lhe responda o 

que é necessário.   
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Tais considerações foram utilizadas tanto na elaboração das perguntas, quanto no 

momento de realizar as entrevistas.  

O fator que levou à utilização de quatro instrumentos diferentes, foi a dificuldade 

de obter sujeitos para a pesquisa. Essas dificuldades estão explanadas de forma detalhada 

no capítulo 3. A priori seriam utilizadas somente a entrevista, a observação e a escala, mas 

diante da dificuldade de encontrar sujeitos, que disponibilizassem um tempo da conceder 

uma entrevista, ou aceitar a presença de um pesquisador em seu ambiente de trabalho, 

optou-se pelo desenvolvimento de um instrumento online. Esse instrumento poderia 

facilitar a obtenção das respostas, pois o sujeito poderia responder no momento em que lhe 

fosse mais conveniente.  
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CAPÍTULO I 

 

1- O CENÁRIO ACADÊMICO 

A pesquisa tem início no momento que surge uma pergunta, um questionamento, 

uma inquietação, por um determinado assunto. A partir deste momento, o pesquisador 

inicia uma série de estudos sobre o objeto que lhe interessa. Se ao término deste estudo as 

respostas não forem suficientes para sanar suas dúvidas e responder as perguntas, nasce 

então uma nova pesquisa.  

 A pesquisa não se inicia somente quando o pesquisador vai a campo coletar os 

dados. A pesquisa tem início desde o momento em que o pesquisador realiza o 

mapeamento no campo de estudos que lhe interessa. É por este motivo que inicio este 

trabalho, com o levantamento das pesquisas já realizadas, sobretudo no Brasil, sobre a 

temática: “professores iniciantes” e “dificuldades enfrentadas por professores”.  

 

1.1- Os desafios e dificuldades da profissão docente 

Os desafios e dificuldades da profissão docente não são emergentes do século 

XXI, pois, desde o início da história da educação, ser professor sempre foi uma tarefa 

árdua. As dificuldades encontradas pelos professores são dificuldades que se apresentam 

durante toda a história da profissão docente.  

O estudo realizado por Costa (1995) nos traz informações desde o surgimento da 

docência na Grécia clássica, até a escolarização moderna. Este estudo foi realizado numa 

perspectiva histórica, visando descobrir como as sociedades em diferentes épocas, foram 

produzindo formas singulares de concretização do trabalho docente. De acordo com Costa 

(1995), a profissão docente, na sua gênese, não foi uma profissão de grande prestígio, pois 

os cargos de educador, na sociedade grega, eram ocupados por escravos e soldados sem 

grandes méritos e, por este motivo havia nuances com relação aos salários dos professores 

e com relação à valorização social da profissão.  
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Segundo Costa foi um longo percurso e, na sociedade moderna, a escola é a 

instituição que cumpre a tarefa de reprodução das normas e de transmissão cultural. No 

século XV os colégios se tornam instituições de ensino. No século XVI a escola foi 

dominada pela igreja e, nesse período, os professores têm as obrigações religiosas em 

primeiro lugar e a educação fica em segundo plano. De acordo com a autora, foi na 

passagem de uma sociedade em que educação acontecia por impregnação cultural, para 

uma sociedade com um sistema organizado de educação estatal é que surgiu a atividade 

docente.  Foi no século XVII que o estado reassumiu a escola e os professores passaram a 

ser dirigidos e controlados pelo Estado.  Os professores são difusores da ideologia 

dominante subjacente aos ideais nacionais, não podem opor-se ao Estado. Parafraseando 

Nóvoa (apud COSTA, 1995), a autora discute que, na perspectiva histórica da profissão, os 

professores não foram apenas instrumentos úteis nas mãos do Estado para veicular sua 

ideologia e assegurar a manutenção de seus interesses, eles também agiram em causa 

própria, promovendo a valorização da educação e sua função social. Os professores são os 

detentores das chaves da ascensão social simultaneamente como agentes culturais e 

políticos. 

Percebe-se, então, que a gênese do trabalho docente não é repleta de glamour e de 

grandes méritos. Os professores, tanto na Grécia como em Roma não usufruíam de bons 

salários e reconhecimento social, e as dificuldades da profissão permaneceram adequando-

se aos períodos históricos. Segundo a autora em meados do século XIX, o quadro de 

professores era composto por homens, pois eles eram considerados mais competentes para 

exercer a função. Acreditava-se que as crianças seriam mais obedientes diante da figura 

masculina. Com a chegada da primeira guerra mundial, os homens foram convocados para 

a guerra e as mulheres ocuparam os cargos de professoras. Quando os homens retornaram 

da guerra preferiram trabalhos melhores remunerados.  

As dificuldades que envolvem a profissão docente foram modificadas no decorrer 

da história; obviamente as dificuldades enfrentadas pelos professores na Grécia clássica 

não são as mesmas enfrentadas na atualidade. Diferentemente da Grécia clássica, de Roma 

e do início do período industrial a educação atual é um direito de todos. Por lei, é garantida 

a escolarização de todas as crianças brasileiras. 

Atualmente o trabalho docente tornou-se mais complexo. Pensar na profissão 

docente é pensar que os professores frequentam uma escola, e essas escolas têm uma 
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cultura, inclusive influenciada pela cultura do local que a cerca. Pensar sobre o trabalho 

docente é pensar sobre a formação deste professor, pois hoje não basta “ter jeito para 

ensinar”, é preciso ter a formação exigida por lei para lecionar. Pensar sobre a profissão 

docente é ter a consciência de que há uma micropolítica, segundo Blasé (2000) que 

permeia e influencia a ação do professor na sala de aula. Essa micropolítica que envolve a 

hierarquia de poder dentro da escola, que pode ser do professor para o aluno, do professor 

para o professor, do diretor para o professor, ou seja, é preciso levar em consideração, as 

relações sociais que acontecem dentro da escola e que influenciam direta e indiretamente a 

ação profissional do professor. Pensar sobre a profissão docente é pensar sobre a formação 

de meninos e meninas que diariamente frequentam a escola com o objetivo de aprender, 

portanto pensar sobre a profissão docente é pensar em uma pessoa que aprendeu e aprende 

a ensinar. Muitos outros aspectos poderiam ser citados, mas estes foram citados para 

pensarmos na complexidade que é a educação atual, e consequentemente, pensarmos na 

complexidade do trabalho docente. 

Percebe-se, então, que a profissão docente sofreu transformações importantes no 

decorrer da história. Mas, em cada período histórico a profissão teve as suas dificuldades e 

é por meio das pesquisas que podemos acompanhar esse percurso. 

Poderíamos dizer que, em cada período, a profissão docente apresenta as suas 

dificuldades. Atualmente, o professor não é um escravo, ou um soldado sem mérito como 

na Grécia, mas constantemente ouvimos dizer que é preciso valorizar os professores, na 

proporção que eles merecem, pois não é raro encontrar professores que trabalham três 

períodos por dia para conseguir um salário maior.  

O percurso de pesquisas aqui apresentados resgata dados que foram selecionados 

com o filtro de se reportarem às dificuldades do ensino embota tragam dificuldades de 

outra natureza no início da profissão. 

No Brasil, desde 1983, uma pesquisa realizada por Feldens, Ott e Moraes, no Rio 

Grande do Sul, já apontava que os problemas mais frequentes citados pelos professores 

eram: ter alunos que cometem erros de pontuação, ter alunos que apresentam dificuldades 

na ortografia, trabalhar com alunos que tem dificuldade de aprender, trabalhar com alunos 

mal preparados nas séries anteriores, fazer com que os alunos usem idéias próprias nos 

trabalhos escolares, trabalhar com alunos com dificuldade de ler, trabalhar com alunos que 
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não tem condições de adquirir material de aula, ter alunos que não prestem atenção às 

orientações para as tarefas, trabalhar com alunos que esquecem rapidamente o que 

aprenderam, ter alunos pobres que apresentam pouco rendimento.  

Já os problemas citados pelos professores como os mais aborrecedores eram: 

trabalhar com alunos mal preparados nas séries anteriores, ter alunos que não prestam 

atenção às orientações para as tarefas, ter alunos mal educados, ter alunos que apresentem 

dificuldades na ortografia, trabalhar com alunos desinteressados pelas atividades de classe, 

ter alunos pobres que apresentam pouco rendimento, trabalhar com alunos que esquecem 

rapidamente o que aprenderam.  

É perceptível que alguns problemas citados pelas pesquisadoras em 1983, 

parecem permanecer até o ano de 2013. Estas dificuldades citadas na pesquisa de Feldens, 

Ott e Moraes (1983), há trinta anos, são dificuldades reais na atualidade. Embora, nos 

distanciemos cronologicamente do ano de 1983, em que um dos primeiros estudos sobre o 

assunto foi realizado, embora não com professores iniciantes, o sentimento é que os 

problemas de trinta anos atrás continuam próximos.  

As atuais dificuldades da profissão docente, entretanto, parecem ter algumas 

características distintas. E a intenção desta pesquisa, é descobrir algumas das atuais 

dificuldades da profissão, no início da carreira docente e, se possível, quais são as 

estratégias utilizadas pelos professores para superar as dificuldades.  

Nas pesquisas realizadas no Brasil sobre o início de carreira docente, foi possível 

perceber que os professores iniciantes desconhecem a profissão e, a formação superior não 

proporciona a eles trabalhar com propriedade e confiança. As pesquisas apontam, ainda, 

que por desconhecerem o “como” trabalhar os estudantes de licenciatura, idealizam um 

trabalho, que por ser desconhecido, não condiz com a realidade. E em muitos casos, 

quando os professores iniciantes conhecem a realidade da escola e, percebem que essa 

realidade não atende as expectativas, esses professores se frustram com o trabalho, 

podendo resultar a desistência da profissão.  

Algumas pesquisas apontam que as dificuldades da profissão docente estão 

levando vários professores a desenvolverem a síndrome de Burnout, que consiste em uma 

doença que afeta a esfera psicológica de professores, e não só dos professores como 

também de enfermeiros e de outros profissionais, que sofrem a desilusão profissional. 
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Embora a profissão docente esteja permeada por dificuldades, algumas pesquisas 

apresentam casos de superação de professores, que não se conformaram diante das 

dificuldades, e desenvolveram estratégias para superar estas dificuldades. Esses 

professores que insistiram diante das dificuldades encontraram alternativas e, 

consequentemente, alcançaram a realização profissional. Esses quatro aspectos foram 

utilizados como organizadores para as pesquisas mapeadas.  

 

1.1.1- O desconhecimento sobre a profissão docente 

Passamos grande parte da infância e adolescência frequentando a escola. No 

entanto, a escola se torna desconhecida quando ocupamos outro lugar na sua organização. 

Ao retornar à escola como professores, percebemos as variadas dificuldades que envolvem 

o trabalho de um professor. Percebe-se, então, o quanto é desconhecido esse lugar. 

Percebe-se, também, que, antes de ensinar, é preciso aprender a ser professor.  

Pizzo (2004) desenvolveu uma pesquisa tendo como objetivo investigar quais 

aspectos as professoras de primeira a quarta séries do ensino fundamental, em final de 

carreira, rememoram sua trajetória profissional e, mais especificamente, de seus processos 

iniciais de aprenderem a serem professoras. Os dados foram coletados a partir de 

entrevistas semi-estruturadas, com as professoras e transcritas de forma literal. A pesquisa 

apresenta como questão central a seguinte pergunta: como as professoras iniciantes 

enfrentam situações que consideram difíceis e que significados atribuem à sua própria 

atuação diante de tais situações? Os resultados obtidos indicam que, o início da carreira é 

realmente um momento difícil, de muitas novidades, conflitos, marcados por expectativas, 

momentos inusitados e, às vezes pelo choque da realidade. As professoras entrevistadas 

valorizam a aprendizagem profissional pela experiência como fundamental ao processo de 

se tornarem professoras. As dificuldades didáticas apontadas pelas professoras foram: 

selecionar e organizar os conteúdos que deveriam ser ensinados; a falta de conhecimentos 

e informações que acarretam as práticas e tentativas de ensaio e erro e as maneiras de 

avaliar os alunos. Nesta pesquisa as professoras também demonstraram medo em não 

conseguir desenvolver a aprendizagem de seus alunos.  

Como apontam os relatos das professoras pesquisadas, percebe-se que o início de 

carreira é um momento de diversas novidades de diferentes naturezas apresentadas aos 
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iniciantes, quase todas num só momento. Com relação aos conteúdos, nem sempre os 

professores conseguem desenvolver todas as disciplinas com alta qualidade, pois como as 

próprias professoras relataram, havia falta de conhecimento. As estratégias seguiam então, 

pela tentativa de ensaio e erro. 

               A escola e o trabalho docente vêm sendo apontado como algo desconhecido para 

os professores iniciantes, até mesmo no que se refere aos conteúdos das disciplinas. É o 

que aponta a pesquisa de Silva (2009). Esta pesquisa teve como objetivo compreender as 

dificuldades, os dilemas e os saberes dos professores que ensinam matemática nas séries 

iniciais, no começo da carreira docente. Os sujeitos da pesquisa constituíram um grupo de 

sete professoras iniciantes que atuavam com as séries iniciais, com até cinco anos de 

experiência. Estes professores trabalhavam nas redes particulares e públicas de ensino, de 

uma cidade do Estado de São Paulo. As dificuldades didáticas selecionadas dentre as 

apontadas nesta pesquisa, pelas professoras em início de carreira, consistem em aspectos 

como as estratégias para trabalhar os conteúdos, entre outros de outra natureza. Os 

resultados da pesquisa evidenciaram que alguns professores apresentam dificuldades em 

ensinar determinados conteúdos e não têm lembranças sobre o conteúdo de matemática ou 

sobre a didática do ensino de matemática, estudado no curso de Pedagogia ou magistério.  

Outra dificuldade apontada pelos docentes nesta pesquisa foi: a indisciplina dos alunos. 

Um grupo de professoras relatou que considera importante trabalhar a Matemática da 

maneira mais prática possível, para que as crianças de fato possam aprender sem nutrir, 

pela matemática um sabor amargo que tantos estudantes atribuem para esta disciplina. 

Estas professoras, que utilizam metodologias lúdicas para trabalhar com a matemática, 

realizavam brincadeiras inventando mercadinhos para que as crianças pudessem aprender a 

manusear dinheiro; na aula sobre medidas as crianças aprendem que se pode medir 

utilizando as mãos e os pés. Nestas salas, os resultados são positivos e as crianças 

expressam gostar de matemática pelo modo como é ensinada.  

Além das dificuldades enfrentadas pelos professores com relação aos conteúdos, 

como foi discutido por Silva (2009), já a pesquisa de Baldoino (2008), teve como objetivo 

discutir e compreender o processo de aprendizagem profissional da docência no ensino de 

ciências. Esta pesquisa aponta para o fato de que os professores desconhecem o como 

trabalhar com alunos deficientes em sala de aula, como agir com os alunos indisciplinados 

e os professores expõem o medo de não conseguirem transmitir o conteúdo e fazer com 
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que seus alunos, de fato, aprendam. Esta pesquisa encontrou, nas entrevistas, as respostas 

que se almejava. O pesquisador concluiu que algumas das aprendizagens construídas no 

início da carreira tais como: realização de sondagens; realizar o contrato pedagógico entre 

professor e aluno; promover a interação entre os alunos; segurança em relação à prática 

docente; aprender a lidar com alunos difíceis; aprender a impor-se no trabalho; aprender a 

aprender com os alunos e a buscar por erudição são consideradas importantes pelos 

professores.  

            Percebe-se que o início na profissão docente é o momento de descoberta das 

possibilidades de atuação do professor. É descobrir e aprender como ensinar, como ser 

professor.  

 

1.1.2-  A idealização do desconhecido 

  A partir da análise das pesquisas do banco de dados da Coordenação de 

Aperfeiçoamento dos Profissionais do Ensino Superior (CAPES), encontrei algo 

semelhante em alguns trabalhos, justificando que, embora o objetivo das pesquisas não 

tenha sido a característica que vou destacar aqui, elas são características importantes para a 

reflexão nesta pesquisa. Falo do que vou chamar de idealização do desconhecido. Tal 

denominação deve-se ao fato de que, analisando os dados dessas pesquisas, percebi nos 

depoimentos das professoras entrevistadas, certa desilusão por não encontrarem no 

trabalho, tudo aquilo que foi idealizado por elas, antes de conhecerem a realidade do 

âmbito escolar sob a ótica docente. Trata-se dos estudos de Palomino (2009) e de Coelho 

(2009). 

 O trabalho de Palomino (2009), teve como sujeito uma professora iniciante em 

seus dois primeiros anos de exercício no magistério. Nesse início da carreira, quando o 

professor aprende a sua profissão, a pesquisadora percebe que acontece o choque de 

realidade, a solidão profissional e a sobrevivência e a descoberta. O objetivo foi analisar a 

aprendizagem da docência de uma professora iniciante tendo as práticas pedagógicas 

pautadas na intermulticulturalidade como foco de observação e de possíveis 

questionamentos e intervenções. A problemática que norteou a pesquisa consiste na 

questão: como se dá o processo de construção de práticas pedagógicas pautadas na 

intermulticulturalidade, por uma professora das séries iniciais do ensino fundamental, em 

seus primeiros anos de exercícios no magistério? Os procedimentos utilizados na pesquisa 
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foram às observações das aulas, conversas sobre suas dificuldades, suas práticas e relações 

com as crianças; também foram realizadas entrevistas com a professora e com as crianças. 

No decorrer da pesquisa a professora que contribuiu sendo o sujeito da pesquisa, apresenta-

se como uma profissional cansada de ser professora, embora se encontrasse em um período 

inicial da profissão.  

A professora pesquisada relatava à pesquisadora sentir-se desiludida, pois quando 

idealizava ser professora, a imagem que lhe vinha à mente consistia em ter alunos que 

sabem fazer tudo, que conseguem acompanhar os conteúdos, assim como idealizou a 

direção, que estaria sempre disposta a ajudar e a família, por outro lado, sendo sempre 

presente auxiliando nas tarefas de casa, perguntando como foi à aula. Com relação às 

dificuldades encontradas em seus dois primeiros anos de atuação como professora, a 

professora pesquisada, afirmou que se sentia perdida e sozinha, porque as professoras de 

primeiro ano não compartilhavam materiais e nem mesmo experiências. Também se 

queixou da falta de material dos alunos e a sua própria falta de conhecimento, de saber 

como fazer, como ensinar. No decorrer da entrevista e das conversas entre pesquisadora e 

pesquisada, a professora assumiu que, às vezes, utiliza palavras rudes para falar com as 

crianças e que há momentos em que chora, se arrepende de suas atitudes e que, talvez, 

fosse necessário, de fato, estudar mais.  

O próximo trabalho a ser analisado aborda a docência no ensino superior e foi 

escrito por Coelho (2009). O tema da pesquisa é a constituição da docência dos professores 

iniciantes no ensino superior. Os sujeitos da pesquisa foram professores, com até cinco 

anos de docência no magistério superior de uma instituição privada da região de Londrina. 

A pesquisa teve como objetivo, analisar o processo de desenvolvimento profissional desses 

professores, identificando problemas e desafios vivenciados, tendo em vista o 

aprimoramento da atuação docente nesse nível de ensino. O problema da pesquisa 

consistiu em buscar saber quais são os problemas e desafios enfrentados pelo professor, no 

início da docência do ensino superior. A metodologia utilizada pela pesquisadora foram 

questionários e entrevistas. Segundo a pesquisadora, os docentes sentem falta de uma 

formação pedagógica específica para o ensino superior e reconhecem a necessidade de 

continuar a formação na pós-graduação. Indicam, também, problemas como a necessidade 

de: vencer a insegurança gerada pela pouca experiência; desenvolver a autonomia docente; 

administrar melhor o tempo na sala de aula; dedicar mais tempo ao preparo de aulas; 

aprender a lidar com a diversidade dos alunos que chegam hoje aos bancos escolares. Os 
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professores apontaram a dificuldade de trabalhar com alunos que chegam aos bancos 

universitários sem base para aprofundar os conhecimentos; são alunos com dificuldades de 

leitura, interpretação, produção de texto, e também alunos que não lêem os textos. Isto, 

segundo eles, causa frustração; superar dificuldades em relação à avaliação da 

aprendizagem. Para alguns dos professores pesquisados, a prática foi citada como 

fundamental para obter sucesso na profissão, porém outro grupo defende que a formação 

pedagógica é tão importante quanto a prática. É importante atentar-se para a ênfase 

atribuída para a questão de déficit de aprendizagem dos alunos que ingressaram o ensino 

superior das redes particulares.  

A característica a ser destacada neste momento é o fato de que, em ambos os 

trabalhos, é possível perceber que há um momento que antecede ao exercício da profissão 

no qual os professores idealizam-na. E, partindo dos depoimentos dos professores percebe-

se a desilusão dos mesmos por não encontrarem uma realidade que atendessem as suas 

expectativas.  

Ao atentar-se sobre o aspecto do aluno ideal, da escola ideal, na direção ideal, 

percebe-se que, assim como o professor do ensino fundamental e médio idealiza um aluno, 

o professor do ensino superior também idealiza seu aluno, e reclama quando eles não são 

aqueles alunos que “todo professor gostaria de ter”. A pesquisa de Palomino (2009) traz o 

depoimento de uma professora que gostaria que seus alunos soubessem tudo e alcançassem 

o êxito escolar que “alegra o coração de um professor”. São as dificuldades de ensinar 

aqueles que têm uma carência de aprendizagem e que por isso muitas vezes não atendem 

às expectativas do professorado, tanto no ensino fundamental quanto no ensino superior. 

 

1.1.3- A desilusão profissional/frustração inicial 

              O item anterior aborda a questão da idealização de algo que é desconhecido. Esta 

idealização prévia que acompanha o professor, nem sempre condiz com a realidade. Nem 

sempre se torna real. Tanto na pesquisa de Palomino (2009) quanto na pesquisa de Coelho 

(2009), é possível perceber que os professores idealizavam aspectos do seu trabalho. Mas a 

realidade da escola não correspondeu às suas expectativas, consequentemente o resultado 

foi a desilusão profissional. A desilusão profissional pode resultar desde um mal-estar na 

profissão, como afirma a pesquisa de Oliveira (2005), assim como pode também resultar 

em doenças psicológicas como a síndrome de Burnout, como relata a pesquisa de Barasuol 
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(2004), e pode resultar até mesmo na desistência da profissão, como nos traz os dados da 

pesquisa de Lemes (2009). 

O estudo realizado por Oliveira (2005), teve como objetivo investigar o fenômeno 

do mal-estar docente, suas características, causas e consequências e também os meios de 

superação. A pesquisa foi realizada por meio de um estudo de caso, em uma escola de 

ensino fundamental do 1º ciclo no município de Presidente Prudente. Esta pesquisa, traz os 

dados que confirmam a desilusão no período inicial da profissão docente, onde acontece o 

choque da realidade por não encontrar na escola as características que foram previamente 

idealizadas. A pesquisadora trouxe os dados de Lopes (apud OLIVEIRA, 2005), que 

realizou uma pesquisa na Europa, sobre a escolha profissional dos professores. A pesquisa 

apontou que ao escolher a profissão docente, os pesquisados afirmaram ter escolhido a 

profissão por gostar de trabalhar com crianças; outro motivo seria a missão social que 

envolvia o trabalho de professor e a adequação aos horários também foram citados. Porém, 

após a formação inicial, no momento da entrada na profissão o professor sofre o choque da 

realidade, pois percebe um distanciamento entre o sonhado e o realizado, sendo que isto 

vem, segundo a pesquisadora, acompanhado por sentimentos de insatisfação e mal-estar. 

Segundo o estudo de Oliveira, a principal dificuldade dos professores era com relação ao 

controle da disciplina dos alunos, o caráter afetivo também foi citado, pois os professores 

expuseram que almejavam ter um bom relacionamento com os alunos e, manifestaram 

querer sentir-se queridos por seus alunos. Quando isto não ocorria, o resultado era um 

sentimento de frustração ao lado de outras causas relativas as condições de trabalho. O 

individualismo e a sensação de tais características causam no professor o cansaço e a 

vontade de desistir da profissão. 

Há casos em que a desilusão, o cansaço e o mal-estar docente alcançam tal 

proporção que alguns professores são diagnosticados com características da síndrome de 

Burnout. Este fato foi investigado por Barasuol (2004), o qual, em sua dissertação teve 

como objetivo identificar a existência da síndrome de Burnout em um grupo de 39 

professoras que trabalham com alunos com necessidades educacionais especiais, na rede 

pública de ensino, do município de Três de Maio, RS. 

A pesquisadora traz a definição de Burnout desenvolvida por Codo e Vasquez 

(apud BARASUOL, 2004, p. 51) que afirmam que Burnout é a desistência de quem ainda 

está lá, um trabalho que não suporta, mas que não pode desistir. Os relatos dos professores 
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pesquisados por Barasuol trazem uma postura de conformismo e indiferença, mas não 

apontou quais eram as causas desses desconfortos.  

Enquanto os professores que sofrem a síndrome de Burnout desistem da profissão 

sem deixar seus cargos, há casos de professores  que desistem literalmente. A pesquisa 

realizada por Lemos (2009) teve como objetivo discutir a constituição da identidade 

docente, entre encantos e desencantos com o exercício da profissão, e também, entre 

abandonos e permanências. Os sujeitos da pesquisa foram divididos em dois grupos, com 

um número de 34 professores cada grupo. O primeiro grupo foi composto por professores 

que desistiram da profissão e, o segundo grupo, foi composto por professores que 

desistiram da sala de aula, mas que permaneceram no trabalho na educação, no cargo de 

diretores de escola. O pesquisador argumenta que identificou a existência de um processo 

de táticas de abandono, que são causadas pelo desencanto e frustração profissional. A 

pesquisa identificou também, que o desencanto e a frustração convivem com uma visão 

idealizada da profissão, gerando um conflito permanente entre o trabalho real e o trabalho 

idealizado. A desilusão com o trabalho na escola pode chegar ao ponto de desistência da 

profissão. Mas, quais são os motivos apontados pelos professores para a tomada desta 

decisão? Lemos (2009) traz entre vários dados dos motivos citados por professores que se 

decidiram pelo abandono o aspecto relativo a distância entre o que se aprende na faculdade 

e a sala de aula. 

As causas da desilusão com a profissão docente não são poucas e muitas destas 

causas estão relacionadas às políticas educacionais, incluindo as ligadas à formação que 

ocasionam as situações relatadas. 

Porém, diante de tantas dificuldades será possível superá-las e alcançar a 

realização profissional?   

 

1.1.4- A realização profissional. 

De acordo com as pesquisas, para superar os desafios, desilusões e o choque da 

realidade são necessárias ações concretas, que acontecem no cotidiano das salas de aulas. 

Há dificuldades do âmbito das políticas educacionais que determinam o número de alunos, 

salários, currículo que estão além da atuação do professor. Mas, a realização profissional 

docente se faz possível naquilo que está ao alcance do profissional da educação. Ou seja, é 



36 
 

preciso pensar, primeiramente, no que é possível realizar no âmbito da sala de aula e da 

escola, para a superação das dificuldades.  

O trabalho selecionado para argumentar com relação à realização profissional 

aborda o sucesso de professoras iniciantes. A pesquisa realizada por Papi (2012), visou 

perceber o desenvolvimento profissional de professores iniciantes considerados como bem-

sucedidos. A questão que norteou a pesquisa foi: como se constitui o desenvolvimento 

profissional de professores iniciantes considerados como professores bem-sucedidos, no 

exercício da profissão? Os sujeitos da pesquisa são professores da rede pública municipal, 

atuantes na primeira etapa do ensino fundamental, com até cinco anos de exercício 

profissional. O objetivo foi sistematizar, a partir do campo da prática, o conceito de 

professor bem-sucedido, apreender elementos constitutivos do desenvolvimento 

profissional de professor assim designados e apontar necessidades formativas. A 

metodologia utilizada na coleta de dados foi, segunda a autora, um estudo de caso. O 

conceito de professor bem-sucedido, expressa a prática social desse momento histórico. 

Em linhas gerais, as depoentes valorizam um professor que se relaciona bem com seus 

alunos, inova em sua prática pedagógica, busca constantemente a formação, tendo em vista 

desencadear a aprendizagem discente. Um aspecto interessante, citado por uma das 

professoras pesquisadas e consideradas bem-sucedidas, é a afirmação de que nos 

momentos difíceis tiveram auxílio de pedagogas, que as ajudaram a enfrentar as 

dificuldades que apareceram. Porém, a pesquisadora percebeu, durante a observação, que o 

auxílio da pedagoga fazia com que se criasse uma dependência da professora com relação a 

essa ajuda. Isto foi considerado por Papi (2012) como uma limitação no desenvolvimento 

da professora, que não conseguia desenvolver sua autoridade sobre os alunos, remetendo-

se sempre a ameaça de chamar a pedagoga. A outra professora, afirmou que a atuação da 

pedagoga não foi tão presente. A professora entendeu esse fato como positivo, pois 

conseguia desenvolver suas atividades com maior liberdade; no entanto, afirmou sentir, por 

alguns momentos, um sentimento de solidão. 

Segundo essa pesquisadora algumas necessidades formativas são demonstradas 

pelas professoras a respeito do que são levadas a vivenciar. Em suas práticas elas buscam 

favorecer os seguintes aspectos em que se destacam os focalizados no estudo aqui relatado: 

a melhor articulação entre teoria e prática na formação inicial e a atitude reflexiva para a 

aprendizagem profissional. 
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Os fatores que condicionam professores de sucesso, foi o tema de pesquisa de 

Ávila (2006). Neste estudo a pesquisadora teve como objetivo caracterizar o professor de 

sucesso, por meio das análises das práticas bem sucedidas de três professoras atuantes no 

ensino fundamental do ciclo 1 e 2, de duas escolas públicas do município de Castro, no 

estado do Paraná.  A pesquisa visou investigar o que determina o desempenho das 

professoras consideradas bem-sucedidas, na prática da sala de aula. A fim de coletar os 

dados foram observados os planos de aula, os procedimentos didáticos, as metodologias e 

os materiais utilizados, o relacionamento em sala de aula da professora e de seus alunos, o 

conhecimento das professoras frente aos conteúdos e ao processo de aprendizagem. Os 

resultados obtidos nesta pesquisa referem-se, à importância da clareza que o professor 

precisa ter sobre os objetivos da aula; a criatividade; ao ser responsável e sempre agir com 

ética. Estas são as características apontadas pela pesquisadora como constituintes de um 

professor de sucesso.  

Embora esses aspectos tenham sido individualmente discutidos, estão eles 

entrelaçados. O objetivo desta pesquisa é também perceber as estratégias de superação 

dessas dificuldades da profissão docente. Porém, ao pensar sobre as dificuldades e estudar 

sobre o assunto percebi que o choque do real acontece justamente pelo fato de o ambiente 

escolar, desconhecido aos olhos dos principiantes. E por desconhecer a escola, as 

idealizações trazidas subjetivamente pelo professor iniciante entram em choque quando 

percebe-se que a realidade se distancia da expectativa sobre a profissão. Ao sofrer o 

choque da realidade há professores que se desiludem com a profissão e permanecem num 

sentimento de frustração, que pode ser passageiro ou não. A desilusão pode resultar na 

síndrome de Burnout ou até na desistência da profissão. No entanto, há professores que 

embora sofram o choque do real retomam suas idealizações, mas de uma forma mais 

realista e articulam estratégias para superar os desafios da profissão de ensinar.  

São estas estratégias que também nos interessam aqui. 

 

1.2- A relevância do tema sobre as dificuldades dos Professores iniciantes: Duas 

pesquisas sobre produção do conhecimento sobre o tema. 

  Um dos primeiros critérios a serem considerados para a realização desta 

pesquisa, foi à consciência de que a pesquisa teria que tratar de algo novo, ou melhor 

dizendo, algo que foi pouco ou nada discutido. O trabalho de mestrado de Mariano (2006), 
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nos traz dados que confirma o fato de que, o tema professores iniciantes, ainda é, pouco 

discutido. A dissertação do autor tem como objeto de pesquisa a produção do 

conhecimento sobre o professor iniciante e seu processo de aprendizagem profissional, 

independente do nível de ensino em que atue. Segundo ele, a metodologia utilizada foi um 

recorte temporal equivalente a uma década de pesquisa, precisamente entre os anos de 

1995 até o ano de 2004, utilizando os dez últimos anos dos anais da ANPED e dos cinco 

últimos ENDIPEs. A questão norteadora da dissertação consiste na seguinte pergunta: o 

que dizem os trabalhos apresentados na ANPED e no ENDIPE sobre o processo de 

aprendizagem profissional da docência ocorrido no início da carreira? Os resultados 

apresentados pela pesquisa revelam que os trabalhos sobre formação de professores 

abordam um número muito pequeno sobre a temática dos professores em início de carreira, 

um quadro analítico foi organizado pelo pesquisador onde retrata claramente este fato. 

Segundo o autor, no ano de 1995, foram apresentados na ANPEd um total de 145 

trabalhos, mas nenhum trabalho dentre estes abordavam a iniciação à docência; em 1996 

foram apresentados 174 trabalhos, mais uma vez nenhum trabalho sobre iniciação docente; 

em 1997 foram apresentados 152 trabalhos e dentre estes apenas 1 trata o tema iniciação 

docente. Em resumo: nos últimos dez anos foram apresentados no total 2.314 trabalhos e 

apenas 4 trabalhos falavam sobre professor em início de carreira; nos pôsteres foram 

apresentados 724 e apenas 2 trabalhos sobre professor iniciante. Analisando os trabalhos 

sobre professor iniciante, o autor encontra a resposta ao seu questionamento e percebe que 

estes trabalhos tinham maior ênfase na socialização profissional, nos saberes docentes, e 

nos sentimentos de sobrevivência e descoberta que marcam fortemente o início da carreira.  

Foram vários aspectos pouco enfatizados e consistem nas relações entre a 

formação inicial e o momento de inserção profissional, e as formas de aprendizagem 

desenvolvidas pelo professor novato. Aponta vários aspectos silenciados nestas pesquisas,  

Mariano justifica seu trabalho pautado em suas dificuldades ao ser atribuída a ele 

a função de professor de apoio pedagógico, trabalhando com alunos em horários opostos, 

iniciando sua carreira sofrendo o choque do real; percebeu que o que tinha aprendido no 

curso de magistério e na Pedagogia pouco servia ou, se servia, não sabia para que. Relata 

que teve vários problemas com indisciplina, e também para atender a todos os alunos 

individualmente, pois havia alunos que conseguiam compreender o conteúdo em cinco 

minutos, porém, haviam alunos que necessitavam de quarenta minutos ou mais de atenção. 
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Outro trabalho que confirma a importância do estudo sobre os professores 

principiantes foi encontrado no site da SciELO, escrito Papi e Martins (2010). Nesse 

trabalho, as autoras procuram analisar pesquisas que se dedicam ao estudo sobre 

professores iniciantes. Para o desenvolvimento desse estudo, tomou-se como corpus de 

análise os trabalhos apresentados em várias fontes. O critério utilizado pelas autoras, para a 

seleção dos trabalhos foi a presença de palavras, nos títulos, que estivessem relacionadas a 

expressões como: professor iniciante, socialização profissional, aprendizagem da docência, 

iniciação profissional, anos iniciais de exercício da profissão, desenvolvimento profissional 

no início da carreira.  

Recentemente Papi e Carvalho (2013) realizaram uma pesquisa, que buscou 

analisar quais são as tendências das pesquisas brasileiras, sobre professores iniciantes 

apresentadas nos III Congresso Internacional sobre Professores Iniciantes e Inserção na 

Docência. As pesquisadoras buscaram analisar os focos de estudos, resultados e 

metodologias das diferentes pesquisas. O estudo teve caráter qualitativo embora alguns 

dados quantitativos tenham sido considerados.  

Dos 133 trabalhos apresentados no Congresso, estavam trabalhos desenvolvidos 

por pesquisadores do Brasil, Argentina, México, Chile, Colômbia, Angola, Canadá, 

Espanha, Portugal e Uruguai. Identificando 32 trabalhos abordam os aspectos da formação 

inicial, ou seja, prática de ensino, estágio, teoria-prática, entre outros. Há um enfoque 

pequeno nos aspectos como elementos da organização do trabalho pedagógico do professor 

iniciante, saberes e práticas desse professor e o ser e estar na profissão docente. 

Ou seja, estes estudos, assim como o estudo de Mariano, constataram que, embora 

o assunto professor iniciante tenha uma grande relevância, ainda hoje é um tema pouco 

discutido.  

Estes trabalhos nos trazem dados dos acontecimentos, que ocorrem no início da 

carreira docente. Por mais que cada um tenha perspectivas diversificadas, as dificuldades 

apresentadas nos depoimentos da maior parte dos professores, confirmam a teoria de 

Huberman, que fala sobre o choque da realidade, sobre o sentimento de solidão no início 

de carreira. As frustrações e o cansaço também estão presentes no percurso inicial destes 

professores, justamente por causa das diversas dificuldades que estes profissionais 

enfrentam diariamente no exercício da profissão e que se torna mais pesado para os 

professores iniciantes, justamente por serem eles inseridos em um local que por mais que 
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lhes pareça familiar, a função que será por ele assumida é diferente, e por este motivo é 

desconhecida. 

A maior parte dos estudos citados, tomam como referência direta, ou indireta, 

artigo divulgado por Veenmam (1984). Nesse trabalho o autor traz uma tabela com os 24 

problemas mais frequentemente percebidos por professores iniciantes. São escalonados por 

citação no conjunto dos estudos que ele analisou, da maior para menor incidência:  

1) Disciplina em sala de aula. 

2) Motivar os estudantes. 

3) Lidar com as diferenças individuais. 

4) Avaliar os trabalhos dos estudantes. 

5) Relação com os pais. 

6) Organização do trabalho da aula. 

7) Materiais e suprimentos insuficientes. 

8) Lidar com problemas individuais dos alunos. 

9) Carga de trabalho pesada resultando em insuficiente tempo de preparo. 

10) Relação com os colegas. 

11) Planejamento de aulas e do dia escolar. 

12) Uso efetivo de diferentes procedimentos de ensino. 

13) Avaliação das políticas e regras da escola. 

14) Determinar o nível de aprendizagem dos estudantes. 

15) Conhecimento da matéria. 

16) Carga de trabalho clerical. 

17) Relação com diretores/administradores. 

18) Equipamento escolar inadequado. 

19) Lidar com alunos lentos. 

20) Lidar com estudantes diferentes. 

21) Uso efetivo de livros de texto e guias curriculares. 

22) Falta de tempo vago. 

23) Orientação e apoio inadequado. 

24) Classes de tamanho grande. 

É importante apontar que 13 dos 24 problemas referem-se à existência de 

dificuldades didáticas ao lado de outros que interferem, mas que são das instâncias 
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administrativas e regulamentam a organização das escolas. Este é um estudo relevante pela 

proximidade com o que se busca investigar.  

Também é possível verificar no estudo de Veenman que pesquisas sobre 

dificuldades analisadas por ele com professores mais experientes há muitos aspectos que 

permanecem tais como: adaptar a instrução às necessidades de alunos lentos, equipamentos 

e materiais inadequados entre outros. 

Embora estes trabalhos falem sobre os professores iniciantes, não visam 

especificamente analisar as dificuldades em sala de aula destes professores. A proposta de 

uma nova pesquisa onde estas dificuldades e o como elas serão sanadas pelos professores, 

quais serão as estratégias do professor para a superação destas dificuldades, que chocam o 

professor, a pesquisa aqui proposta pode ser considerada de relevância para a área de 

educação, trazendo uma discussão que poderá somar aos demais trabalhos da área  fazendo 

pensar com mais detalhes o que é a prática e a superação no início da carreira.   

A proposta apresentada aqui é a da imersão em sala de aula, por diferentes meios, 

como entrevista, questionário com escala, questionário online e observação, a fim de 

compreender quais são as dificuldades didáticas de um professor iniciante, ou de 

professores que no início da carreira passaram por dificuldades, na atuação com seus 

alunos e quais são as estratégias para a superação das dificuldades. 

Para tanto foram buscados referenciais que possam ser adequados à análise dessa 

situação sob foco: a situação de ensinar na sai relação com a iniciação a docência.  

Como já apontado na introdução alguns autores foram fundamentais para a 

construção desse objeto de estudo e são mais longamente explicitados aqui.  

 

1.3- Os referenciais teóricos  

Huberman (1992) num estudo intitulado, O ciclo de vida profissional dos 

professores, parte de vários questionamentos que, segundo ele, são apaixonantes. Percebe-

se pela leitura, que os questionamentos apresentados pelo autor, envolvem todo o ciclo de 

vida profissional dos professores, ou seja, do início ao fim da carreira. Os resultados desse 

estudo culminaram em perceber que há momentos na vida profissional dos professores, 

que são similares. Deste autor serão utilizados, sobretudo, os conceitos referentes ao início 
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de carreira, pois serão esses os conceitos utilizados para a análise dos dados obtidos nesta 

pesquisa que tem seu foco nos professores iniciantes.  

As perguntas que nortearam a pesquisa de Huberman (1992) são as seguintes: 

Será que há fases ou estádios no ensino? Será que um grande números de professores 

passam pelas mesmas etapas, as mesmas crises, os mesmos acontecimentos – tipos, o 

mesmo termo de carreira, independentemente da geração a que pertenceram, ou haverá 

percursos diferentes, de acordo com o momento histórico da carreira? Que imagem é que 

as pessoas têm de si, como professores, em situação de sala de aula, em momentos 

diferentes da sua carreira? Terão a percepção de que modificam os seus processos de 

animação, a sua relação com os alunos, a organização das aulas, as suas prioridades, o 

domínio da matéria que ensinam? As pessoas tornam-se mais ou menos competentes com 

os anos? Em caso afirmativo, quais são os domínios de competência pedagógica que 

entram em jogo? As pessoas estão mais ou menos satisfeitas com a sua carreira, em 

momentos precisos da sua vida de professores? O que é que constitui, em última análise, os 

melhores anos da docência? Se fosse preciso fazer uma opção profissional, as pessoas 

continuariam a escolher o ensino? Haverá, como pretende um certo folclore, momentos de 

tédio,  de crise, de desgaste, que afetam uma parte importante da população? Em caso 

afirmativo, o que é que provoca esses momentos? E como é que as pessoas lhes fazem 

frente? Será que as pessoas, como insinua a sociologia institucional, acabam por se 

aproximar cada vez mais da instituição em que trabalham? As pessoas tornam-se mais 

prudentes, mais “fatalista? Quais são os acontecimentos da vida privada que se repercutem 

no trabalho escolar e com que efeitos? O que é que distingue, ao longo das carreiras, os 

professores que chegam ao fim carregados de sofrimento daqueles que o fazem com 

serenidade? A partir de que momentos será possível as pessoas aperceberem-se, digamos 

mesmo “predizer” do fim de carreira? 

De acordo com esse estudo, no início da carreira podem ocorrer as seguintes 

fases: a sobrevivência que traduz, segundo o autor, o que se chama vulgarmente, o “choque 

do real”. Segundo o autor o choque do real consiste no tatear constante, na preocupação 

consigo próprio, a distância entre ideais e as realidades cotidianas da sala de aula, a 

fragmentação do trabalho, as dificuldades em fazer face à relação pedagógica e à 

transmissão dos conhecimentos, a oscilação entre relações demasiado íntimas e demasiado 

distantes, dificuldades com os alunos que criam problemas, com material didático 
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inadequado; acontece também na fase inicial da carreira a fase da descoberta, que em 

contrapartida ao choque da realidade, traduz o entusiasmo inicial, a experimentação, a 

exaltação por estar finalmente em situação de responsabilidade, (ter sua sala de aula, seus 

alunos, seu programa), por se sentir colega de um determinado grupo profissional. E é esta 

descoberta que, segundo o autor, permite suportar o choque do real. Ocorre também nesta 

fase a exploração, que consiste na possibilidade, ou não de o professor faz opções 

provisórias, experimentando um ou mais papéis. Se esta fase for positiva, passa-se a uma 

fase de estabilização. É também o momento das frustrações. 

Huberman faz considerações sobre a forma de observar professores utilizando o 

estudo do ciclo de vida dos professores, pois pode haver similaridades, mas também pode 

haver variáveis, ou seja, pode ocorrer casos em que os professores sofram com o choque da 

realidade, como também podem haver casos em que os professores não passem por essa 

fase. Portanto, o estudo de Huberman poderá ser instrumento, para a melhor compreensão 

das possibilidades de experiência na profissão, e não como uma “caixinha” para classificar 

professores. Isso porque cada situação é recorrente das condições de trabalho e também das 

disposições contidas nos professores.  

O início da carreira na docência é momento repleto de aprendizagem, é o 

momento de exercer o que, até o momento, era teoria estudada no ambiente universitário. 

E como tudo o que é novo, é também desconhecido. Esse período de inserção na carreira é 

um período de adaptação, muitas vezes difícil para o professor iniciante. De acordo com o 

levantando bibliográfico realizado na presente pesquisa, percebemos que são muitas as 

dificuldades enfrentadas pelos professores. Há casos de professores que frustram-se diante 

das dificuldades da profissão, mas há também casos de professores que por mais que 

encontrem dificuldades, desenvolvem estratégias de superação e sentem-se realizados na 

profissão. Flores (2009) identificou as diferenças entre professores mais entusiasmados e 

comprometidos com o ensino e professores que adotaram uma atitude de conformismo e 

desistência. A pesquisadora percebeu nos depoimentos dos professores que participaram de 

sua pesquisa, o sentimento de desencantamento e desilusão com a profissão, a perda do 

idealismo e um crescente conformismo. Embora a maior parte dos professores 

entrevistados por Flores tenham permanecido “estacionados” no choque da realidade, 

desiludidos e frustrados, quatro dos catorze professores principiantes recuperaram seus 

ideais perdidos, começaram a repensar seus valores e a função de ser professor. Segundo 
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os relatos destes professores, que superaram as dificuldades, o trabalho por eles realizado 

era considerado positivo e os alunos afirmavam que eles eram bons professores, dedicados, 

pacientes e compreensivos. Comumente o início de carreira é permeado por diversos tipos 

de dificuldades, o estudo de Flores nos possibilita perceber que há diferentes reações por 

parte dos professores diante das dificuldades da profissão. 

A análise que apresentei sobre minhas dificuldades iniciais, me permitiram 

identificar a existência de diferentes saberes que pude mobilizar, mesmo no início e antes 

de terminar meu curso de formação em Pedagogia. Tais bases levaram à busca de 

referências que permitam identificar como as professoras enfrentam suas dificuldades e as 

superam. Certamente existem parcelas de formação internalizadas nas diferentes pessoas.  

Os dados trazidos por esse estudo levam a considerar que o conceito básico para 

analisar essas situações pode ser o de habitus, proposto por Bourdieu (1983). Portanto, há 

disposições no habitus dos professores que revelam características sociais que marcam a 

função docente nas diversas situações na carreira docente, isto é, o habitus desenvolvido na 

pessoa, no início da vida, poderá interferir nas ações diante das dificuldades da profissão 

docente. 

Assim quer seja para estranhar, ou não o seu início da profissão e também para se 

conformar ou para desistir, para enfrentar e superar as dificuldades como os estudos 

mostram, certamente são ações devidas a disposições que constituíram os habitus desses 

professores. Adquiriram em seu percurso tais disposições que levam a que tenham 

percepções e ações em diferentes circunstâncias da sua vida e também no magistério 

identificando possíveis disposições que manifestem sobre essa experiência na profissão.  

A leitura de conceitos de Bourdieu permite compreender a presença dessa 

incorporação, mediante o conceito de habitus.  

Bourdieu (1983) afirma que, um certo meio, com suas características produzem 

habitus, ou seja 

 

Sistemas de disposições duráveis, estruturas estruturadas predispostas a 

funcionar como estruturas estruturantes, isto é, como princípio gerador e 

estruturador das práticas e das representações que podem ser objetivadas 

“reguladas” e “regulares” sem ser o produto da obediência as regras, 
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objetivamente adaptadas a seu fim sem supor a intenção consciente dos fins e o 

domínio expresso das operações necessárias para atingi-los e coletivamente 

orquestradas, sem ser o produto da ação organizadora de um regente. 

(BOURDIEU, 1983, p. 61) 

 

Bourdieu (2011) esclarece que a noção de Habitus é muita antiga, visto de remota 

a Aristóteles, passando por São Tomás de Aquino. Segundo o sociólogo francês o conceito 

de Habitus 

 

[...] têm várias propriedades. Ela é importante para lembrar que os agentes têm 

uma história, que são frutos de uma história individual, de uma educação 

associada a determinado meio, além de serem, o produto de uma história 

coletiva, e que em particular as categorias de pensamento, as categorias do juízo, 

os esquemas de percepção, os sistemas de valores, etc. São o produto da 

incorporação de estruturas sociais.  (BOURDIEU, 2011, p. 58) 

 

Assim sendo, o conceito de habitus será utilizado nesta pesquisa, com a finalidade 

de perceber nos professores participantes, quais são as disposições desenvolvidas no início 

e ao longo da vida que influenciará na tomada de decisões no trajeto na profissão docente.  

Visamos perceber quais as disposições adquiridas que expliquem as ações dos professores 

e se o habitus desenvolvido nos professores participantes, vão contribuir para a 

acomodação e conformismo diante das dificuldades ou contribuirá para o desenvolvimento 

de estratégias para a superação das dificuldades.  

O conceito de habitus é um conceito retomado pelo autor que rompe o debate 

entre o social e o individual e estabelece a influência do social sobre os indivíduos as quais 

são incorporadas e se manifestam na vida diária.  

Em um texto de 2005, Wacquant faz uma síntese sobre esse conceito de habitus 

fazendo uma retrospectiva do uso do termo por diferentes autores ao longo do tempo. A 

retomada, portanto significa uma renovação, segundo o autor do artigo apresentando 

algumas características: 1) é social, portanto, variável nos tempos e lugares; 2) “é 

transferível, a vários domínios de práticas” (p. 66); 3) “é durável, mas não estática ou 

eterna” (p. 67); 4) é dotado de inércia incorporada; 5) introduz uma defasagem entre 

passado e presente conferindo autonomia às práticas. O habitus, segundo o autor do artigo, 

para operar necessita de situação estimuladora (gatilho), pois ele é um mecanismo auto-
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suficiente. Também não é mera réplica de uma única estrutura social sobrepostas 

sucessivamente ao longo da vida. “Uma análise completa da prática requer uma tripla 

elucidação da gênese e estrutura sociais do habitus e do campo e das dinâmicas de sua 

“confrontação dialética” (BOURDIEU, apud WACQUANT, 2007, p. 69). Este autor 

esclarece, ainda, a partir da afirmação de que o habitus sendo Sistemas de disposições 

duráveis, estruturas estruturadas predispostas a funcionar como estruturas estruturantes, 

que o significado do termo “estruturado” se refere aos meios sociais passados e o termo 

“estruturantes” refere-se às ações e representações presentes. 

Além do conceito de habitus, é fundamental a ajuda que o conceito de capital 

cultural escolar fornece para a compreensão dessa realidade sob análise. Tudo o que os 

professores fazem no trabalho de ensino compõem um conjunto de conhecimentos a serem 

transmitidos, mas também um conjunto de habilidades para essa transmissão que devem ter 

sido adquiridas ao longo de sua vida social e, também de seu percurso escolar. Inicia-se 

com a aquisição da leitura e escrita, mas gradativamente vai sendo ampliada e incorporada, 

permitindo então comportar-se de acordo com tais aprendizagens configurando o que 

Bourdieu (2001) apresenta como um ter que se torna ser. Isso significa que, é por meio das 

condutas que se expressa se esse conhecimento foi efetivamente adquirido, ou não. E esse 

capital que se apresenta como marcada por um capital simbólico expresso pelo 

reconhecimento como “bom professor” ou “bem sucedido”.  

Com tais elucidações há sugestões fundamentais para as análises a serem feitas, 

assim como já auxiliaram na elaboração dos instrumentos e na revisão da bibliografia.  

Além desses dois autores, cabem, ainda, considerações sobre o foco desta 

pesquisa, qual seja, a área da didática e seu fundamental papel na atuação dos professores.  

Marin escreveu um dos seus textos, “Didática Geral”, em 2011. Neste trabalho a 

autora apresenta quatro cenas do cotidiano escolar, para discutir a Didática. Uma das cenas 

apresentadas consiste em um diálogo entre alunos que questionam quais professores têm e 

quais não têm didática. Um dos meninos afirma que o professor de História sabe muito, 

mas não tem didática.  

A autora questiona se a didática seria então, algo que se tem ou não tem. A 

resposta vem em seguida.  
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Sim, porque é composta de conhecimentos adquiridos. Constituem saberes 

adquiridos por diversos meios, inclusive por meio da formação escolar ao longo 

do percurso como estudante, assim como aprendendo esses conhecimentos em 

disciplinas do currículo de formação de professores, tal como esta. A conotação 

de ter baseia-se num modo de ser, de se comportar em sala de aula nos 

momentos de ensinar. Quando se diz que tem didática é porque se reconhece que 

o professor sabe ensinar bem, de um modo que os alunos aprendem. Mas 

também podemos dizer que não, e isso, então, significa que o professor tem 

alguns conhecimentos, porém eles não são suficientes para exercer bem a função, 

de modo que os alunos aprendam. E a Didática pode então fornecer esses 

conhecimentos. (MARIN, 2001, p. 17) 

 

Uma preocupação essencial da ação docente, é a de que a forma pela qual o 

professor expõe os conteúdos, possa ser compreendida claramente pelos alunos, conforme 

se verifica na cena 3 analisada: 

 

As relações entre professores e alunos, são permeadas por saberes, pelo 

conhecimento escolar que o professor detém e que os alunos precisam aprender. 

A interação que ocorre é sempre na direção de o professor explicar as noções 

novas, fazer e responder perguntas, orientar comportamentos dos alunos, corrigir 

os erros, entre tantas outras ações. Do mesmo modo, os alunos também 

interagem com os professores prestando atenção no que lhes é dito, fazendo e 

respondendo perguntas aceitando, ou não, as orientações do professor quanto aos 

seus comportamentos, corrigindo o que estava errado na atividade entre outras 

ações. Nessa cena 3, várias dessas ações podem ser vistas, incluindo a percepção 

que os alunos têm de que é tarefa do professor explicar o que eles não 

entenderam, ou seja, ainda bem jovens sabem que isso é parte da didática do 

professor. (MARIN, 2001, p. 17) 

 

Nesse mesmo texto a autora retoma conceitos anteriores em que apresenta a 

Didática em três feições: como núcleo do trabalho docente, como parte da formação de 

professores e a terceira feição que é a da investigação sobre o ensino. Nesta pesquisa aqui 

proposta o foco envolve duas dessas feições: o trabalho de professores e a investigação 

sobre ele.  

Além desses conceitos a autora apresenta, em outro texto, (MARIN, 2005a) 

escrito anteriormente, os temas pertencentes à Didática, portanto os que compõem o núcleo 

do trabalho docente. Ao apresentar proposta analítica sobre o trabalho do professor expõe 

em um diagrama o conjunto dos temas que compõem essa área, representativa das 

realidades escolares, a serem estudadas de forma relacional: procedimentos didáticos, 

unidades didáticas, livro didático, ciclo docente, recursos didáticos, a aula, a classe, como 

essenciais elementos ao desempenho da atividade. Fica então explicitado operacionalmente 
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o conceito veiculado anteriormente, em outro texto (MARIN, 2005b): a Didática como 

sub-área do campo pedagógico voltada ao conjunto de ações no ensino, parte fundamental 

do processo educativo. Várias são as sub-áreas, mas a que se refere a didática responde a 

pergunta: como fazer esse trabalho? Enquanto outras sub-áreas respondem ao o que? Por 

quê? Para que? (MARIN, 2012).  

A didática, portanto é a área do conhecimento pedagógico que se dedica ao 

estudo, análise, divulgação e desempenho do núcleo do trabalho docente. Logicamente, a 

Didática é algo imprescindível para o professor e é essa centralidade que me instigou à 

realização deste estudo, buscando investigar sua presença ou ausência no trabalho de 

professores iniciantes.  
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CAPÍTULO II 

 

2- O CENÁRIO DA PESQUISA: a legislação, as redes públicas e a pesquisa 

Este capítulo procura situar o ensino fundamental na realidade brasileira por meio 

da legislação e a organização desse ensino público na cidade de São Paulo.  

2.1- O ensino fundamental segundo a Lei de Diretrizes e Bases e as Diretrizes 

Nacionais para a Educação Básica. 

Como esta pesquisa foi realizada no ensino fundamental estão, neste item, alguns 

dados, que possibilitarão a uma melhor compreensão do sistema de educacional da cidade 

de São Paulo. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) tem por 

objetivo definir e regularizar a oferta da educação do Brasil, baseando-se na Constituição 

(BRASIL, 1988). Segundo este documento a educação é dever da família e do Estado. 

Tendo como objetivo o desenvolvimento do educando, o preparo para o exercício da 

cidadania e para a preparação para trabalho. No que diz respeito à educação escolar, a LDB 

afirma que esta se desenvolve no ensino e em instituições próprias. O artigo 4 afirma que o 

dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de 

educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. A educação básica compreende a 

pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio.  

De acordo com a mesma lei no Artigo 23, a educação básica poderá organizar-se 

em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternâncias regular de períodos de estudos, 

grupos não seriados, com base na idade, na competência e outros critérios, ou por forma 

diversa de organização sempre que interesse do processo de aprendizagem assim o 

recomendar. O artigo seguinte, o Artigo 24, afirma que a educação básica no ensino 

fundamental e no ensino médio, será organizado com a carga mínima anual de 800 horas, 

distribuídas para um mínimo de 200 dias de trabalho efetivo. Já “a jornada escolar no 

ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, 

sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola” (BRASIL, 1996). 

No entanto, há a ressalva para os casos do ensino noturno. O documento afirma que os 
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estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar, no ensino 

fundamental, o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de 

ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino.        

De acordo com o mesmo documento, o artigo 32 propõe que, o curso fundamental 

tem como objetivo a formação básica do cidadão mediante ao desenvolvimento da 

capacidade de aprender (BRASIL 1996), tendo como meios básicos o pleno domínio da 

leitura, da escrita e do cálculo; a compreensão do ambiente natural e social, do sistema 

político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; o 

desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 

conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; o fortalecimento dos 

vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se 

assenta a vida social. 

Outro documento que explicita sobre o ensino fundamental, é o das Diretrizes 

Nacionais para a Educação Básica. Esse documento tem, por objetivos, sistematizar os 

princípios e as diretrizes da Educação Básica contidos na Constituição, na LDB e demais 

dispositivos legais; e, ainda, estimular a reflexão crítica e propositiva que deve subsidiar a 

formulação, execução e a avaliação do projeto pedagógico da escola de educação básica; e, 

por fim, orientar os cursos de formação inicial e continuada de docentes e demais 

profissionais da Educação Básica, os sistemas educativos dos diferentes entes federados e 

as escolas que os integram, indistintivamente da rede a que pertencem.  

Enfim, o ensino fundamental tem duração mínima de oito anos, sendo ele 

obrigatório e gratuito nas escolas públicas, e ainda, ao ensino fundamental é facultada a 

organização em ciclos. Além disso, o ensino fundamental passou a ter duração de nove 

anos, após a Lei Federal de número 11.274, de 6 de fevereiro do ano de 2006, iniciando-se 

aos seis anos de idade e tem por objetivo a formação básica do cidadão.  

 

2.2- As redes públicas de educação 

Esta pesquisa teve como cenário, as escolas das redes públicas, estadual e 

municipal, de São Paulo. Para compreender as dificuldades e seu enfrentamento pelos 
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professores é interessante conhecer algumas informações sobre as redes de ensino estadual 

e municipal, pois os professores-sujeitos desta pesquisa atuam nestas redes.  

 

2.2.1- A rede estadual de ensino de São Paulo  

De acordo com dados do sítio da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 

na internet pode-se dizer que a rede Estadual é a maior rede de ensino do Brasil. Fazem 

parte da rede estadual 5,3 mil escolas, 230 mil professores, 59 mil servidores e mais de 

quatro milhões de alunos. 

Segundo a mesma fonte informativa da Secretaria, a Secretaria da Educação foi 

fundada na década de 1930 e acompanha o crescimento do Estado. No início de sua 

história, após a Proclamação da República, a educação de São Paulo era conduzida pela 

Diretoria de Instrução Pública, órgão pertencente à Secretaria de Interior. Devido às 

mudanças econômicas do país e o crescimento das cidades, foi preciso pensar a estrutura 

da rede, com políticas específicas para a formação de professores e para o abastecimento 

das escolas. 

No início do século XX, diante da situação do crescimento populacional a 

educação começou a ser considerada um instrumento importante para o desenvolvimento 

econômico do país. Nesse período, iniciou-se a estruturação do sistema educacional de São 

Paulo. Em 1930, com o novo cenário político apresentado pela revolução, ocorre a 

reestruturação da Secretaria do Interior. Surgiu, então, a Secretaria de Estado da Educação 

e Saúde Pública, criada pelo Decreto nº 4.917, de 3 de março de 1931. Em 1947 passou a 

ser denominada Secretaria da Educação. 

Referente à atual situação da rede estadual, o portal da Secretaria Estadual de 

Educação, traz as seguintes informações: 

 

As atuais coordenadorias de Ensino da Grande São Paulo e do Interior (COGSP 

e CEI), de Ensino e Normas Pedagógicas (CENP) e os departamentos de 

Recursos Humanos (DRHU) e Suprimento Escolar (DSE) foram extintos e os 

servidores destas áreas transferidos para as novas unidades, de acordo com suas 

funções. 

A reformulação do antigo modelo, que estava em vigor há 35 anos, foi pensada 

em parceria com a Fundação para o Desenvolvimento Administrativo (Fundap) e 

levou três anos para ser concluída. “Na nova estrutura, cada coordenadoria 

cuidará por inteiro de sua área, antes as tarefas administrativas estavam divididas 

entre os setores”, explica Fernando Padula, chefe de gabinete da Secretaria. De 
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acordo com Padula, a mudança permite que escolas e professores se dediquem 

exclusivamente ao processo de ensino, passando os serviços administrativos 

para os órgãos centrais e para as Diretorias de Ensino. No novo modelo, as 

tarefas administrativas deixam de ser desempenhadas por educadores. “Os 

cargos na administração serão preenchidos por profissionais específicos para 

cada área”, afirma. No entanto, os educadores que hoje atuam nestas áreas 

permanecerão em seus postos até se aposentarem. No novo organograma, a 

Secretaria tem como órgãos vinculados o Conselho Estadual de Educação (CEE), 

a Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) e o Comitê de Políticas 

Educacionais. Na sequência estão posicionadas a Escola de Formação e 

Aperfeiçoamento de Professores – “Paulo Renato Costa Souza”, e as 

coordenadorias de Gestão da Educação Básica, de Informação, Monitoramento e 

Avaliação Educacional, de Infraestrutura e Serviços Escolares, de Gestão de 

Recursos Humanos e de Orçamento e Finanças.  (São Paulo, 2013) (Grifos da 

autora) 

 

Verifica-se que, pela reformulação proposta, os professores serão aliviados de 

uma carga administrativa, algo que sempre é citado como elemento de prejuízo ao 

desempenho da função.  

2.2.2.- As diretorias de ensino 

 

A Cidade de São Paulo contém 13 diretorias de ensino, que são organizadas por 

região. São elas: Diretorias de Ensino: Centro; Centro Oeste; Centro sul; Norte 1; Norte 2; 

Sul 1;  Sul 2;  Sul 3; Leste 1; Leste 2; Leste 3; Leste 4; Leste 5.  

 

2.2.2.1- Figura 1: Mapa das Diretorias de Ensino de São Paulo 

 

 
 

___________________________________ 

Fonte: Site da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 
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A pesquisa foi realizada em três escolas da diretoria de ensino Leste 3 e em uma 

escola da diretoria de ensino Leste 1. 

 

2.2.3- A inserção dos professores na Rede Estadual  

Geralmente, os professores são inseridos na rede Estadual por meio dos concursos 

públicos. No entanto, é comum a contratação de professores por um período temporário. A 

contratação temporária de professores acontece pelo motivo de substituição de professores 

efetivos que necessitam de afastamento por problemas de saúde, licença maternidade e 

outros.  

Quando há vagas para atribuição, as diretorias de ensino divulgam nos sítios da 

internet o procedimento de seleção para os candidatos interessados e que ainda não fazem 

parte da rede. Os professores interessados na contratação devem imprimir um requerimento 

disponível nessa fonte, em seguida devem entregar o requerimento na diretoria de ensino 

que é de seu interesse. O seguinte passo é a inscrição online e, por fim, os candidatos são 

submetidos a uma prova, que definirá quais são os candidatos habilitados para assumirem 

os cargos.  

O ensino fundamental I é organizado em cinco amos e adotou o regime de 

progressão continuada. No total o ensino fundamental tem 9 anos com as crianças 

ingressando aos 6 anos 

 

2.2.4- Orientações curriculares 

A Secretaria Estadual de Educação, nos últimos anos, adotou um currículo 

formalmente proposto e entregue aos professores e alunos para todas as disciplinas em 

todo o estado. 

 

2.3- A rede municipal de ensino  

 

Os dados disponibilizados, no sítio na internet da Secretaria Municipal de São 
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Paulo, permite verificar que a Rede Municipal atende a cerca de 1 milhão de alunos 

distribuídos por cerca de 2.360 escolas da Capital. São 2.113 escolas de educação 

infantil e 546 escolas de ensino fundamental. 

 Para facilitar a administração das unidades escolares e tornar possível o 

desenvolvimento das atividades, a rede municipal é organizada em 13 DREs (Diretoria 

Regionais de Educação). São elas: Butantã, Campo Limpo, Capela do Socorro, 

Freguesia do Ó / Brasilândia, Guaianases, Ipiranga, Itaquera, Jaçanã/Tremembé, Penha, 

Pirituba, Santo Amaro, São Mateus e São Miguel Paulista. Cada DRE é dividida em 96 

distritos e 477 setores educacionais.  

Na rede de ensino do município de São Paulo, o ensino fundamental é dividido 

em dois ciclos. O primeiro ciclo é o Ensino Fundamental I, com duração de cinco anos e 

o ciclo dois consiste no Ensino Fundamental II, com duração de quatro anos. O Ensino 

fundamental soma no total nove anos. Para o Ensino Médio, com menor representação 

na rede municipal, são oferecidos cursos técnicos e profissionalizantes.   

 

2.3.1- Inserção dos professores na rede Municipal 

 

Geralmente os professores são inseridos na rede Municipal de ensino, por meio 

de concursos públicos e contratação temporária. O concurso público consiste no 

processo de seleção por meio de uma prova, com perguntas objetivas e 

desenvolvimento de um texto dissertativo. Os candidatos que conseguirem melhor 

classificação na prova são os selecionados para os cargos de professor. A seleção por 

meio de contratação temporária, acontece da seguinte forma: geralmente a Secretaria da 

Educação do Município comunica por meio do diário oficial a abertura para inscrições a 

eventual contratação para a função de professor. As inscrições devem ser feitas 

pessoalmente pelo interessado, ou por procurador devidamente habilitado, mediante o 

preenchimento do formulário padronizado, disponibilizados nas escolas Municipais. As 

condições para realizar a inscrição são: ser brasileiro, ter idade mínima de 18 anos 

completos, possuir diploma registrado da habilitação para o Magistério correspondente 

ao ensino médio; ou Licenciatura Plena em Pedagogia; ou Curso Normal Superior.  

 

2.3.2- Orientações curriculares  
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Desde o ano de 2008 as escolas da Rede Municipal de Ensino de São Paulo 

trabalham com as orientações curriculares, que consistem em expectativas do que os 

alunos precisam aprender a cada ano da educação infantil e do ensino fundamental.   

De acordo com o portal da Secretaria Municipal de Ensino, a implementação das 

orientações curriculares ocorreu a partir das seguintes estratégias: ações de formação 

continuada; produção de vídeos de apoio para formação, elaborados em parceria com a TV 

Cultura; e distribuição dos documentos a todos os professores e profissionais da educação. 

As orientações curriculares utilizadas na Rede Municipal de Ensino, são baseadas 

na LDB e nas diretrizes nacionais para o aprendizado. De acordo com o material 

produzido, para a orientação curricular, do ensino Fundamental I, as expectativas de 

aprendizagem para os cinco anos iniciais da escolaridade são organizadas em torno de três 

grandes campos de conhecimento: 

 

Os Conhecimentos de Língua Portuguesa e de Matemática, compreendidos 

como ferramentas, essenciais da construção de conhecimentos, com especial 

atenção ao processo de alfabetização, na língua materna e na construção de 

conceitos e procedimentos numéricos. Os Conhecimentos sobre Natureza e 

Sociedade, considerados importantes para a construção de conceitos de espaço, 

tempo, fenômenos naturais, fenômenos sociais e para a constituição de um 

repertório que amplie e aprofunde saberes que constrói cotidianamente em sua 

vivência. Os Conhecimentos sobre Arte e Educação Física considerando 

diferentes formas de expressão apoiadas em práticas culturais, como a 

brincadeira, a dança, o jogo, o teatro, a música, as artes visuais. 

(ORIENTAÇÕES CURRICULARES. Fundamental I, p. 30) 

 

2.4- A busca pelos sujeitos da pesquisa 

A busca por professores que aceitassem participar como sujeitos da pesquisa, teve 

início pelas escolas municipais. Entrei no sítio da Secretaria Municipal de Educação e 

baixei os nomes e telefones das escolas. Foram selecionadas 16 escolas municipais da 

diretoria de ensino de São Mateus, na Zona Leste da cidade de São Paulo-SP. A primeira 

tentativa de contato se fez por meio de telefonemas, com a finalidade de conseguir 

conversar com os (as) diretores(as) ou coordenadores(as) das escolas.  

http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Projetos/BibliPed/Anonimo/ColecaoOrientaçõesCurriculares.aspx
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Na maioria das escolas foi possível conversar com o diretor (a) ou com o 

coordenador (a), apenas em uma das escolas o diretor não quis atender nem por telefone, 

nem mesmo pessoalmente.  

O primeiro diretor com o qual foi feito contato, mostrou-se muito atencioso, 

porém, quando foi questionado se ele aceitaria a realização da pesquisa naquela escola, a 

resposta foi à seguinte:  

“Bom, aí fica complicado. Porque não depende só de mim. Eu preciso ver 

com o pessoal da DRE (Diretoria Regional de Educação), se eles 

autorizam uma pesquisa. Eu não sei se pode”. (Diretor da escola)                                                                                                   

No segundo contato, consegui falar com a coordenadora de outra escola, que se 

mostrou muito interessada na pesquisa e fez a seguinte afirmação:  

“Eu acho muito interessante, alguém se interessar pela nossa escola, esta 

região da cidade (Zona Leste de São Paulo) é esquecida, abandonada. 

Parece que ninguém se importa com a gente.” (Coordenadora)                                                                      

Neste segundo caso, a coordenadora afirmou que a pesquisa poderia ser realizada 

na escola, mas, antes, ela precisaria falar com a diretora para autorizar a pesquisa. No 

entanto, depois deste dia não consegui entrar em contato com esta coordenadora, pois todas 

as vezes em que ligava para conversar e saber da resposta da direção, a secretária afirmava 

que a coordenadora estava em reunião e não poderia atender. 

Esta cena se repetiu por diversas vezes; a maioria dos coordenadores afirmavam 

que precisariam falar com a direção e me pediam para retornar, mas quando eu retornava a 

ligação, depois de alguns dias, a secretária da escola afirmava que a coordenadora, não se 

encontrava na escola, ou, estava em reunião e não poderia atender. 

Após várias tentativas sem êxito, resolvi ir até as escolas pessoalmente, 

infelizmente sem sucesso. Na primeira escola que visitei o diretor não quis me atender. 

Já na segunda escola, fui recebida pela coordenação, que foi muito atenciosa e 

permitiu a realização da pesquisa. Deixei minha carta de apresentação e uma cópia do 

projeto de pesquisa. A coordenadora se responsabilizou em fazer um levantamento com as 

professoras, a fim saber quantas professoras aceitariam participar da pesquisa, porém, a 

coordenadora não me retornou. Fui até a escola, mas a única resposta que obtive é que ela 
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estava sempre em reunião. Conclusão, não consegui falar por telefone, nem mesmo me 

deslocando até a escola.  

Depois de tantas tentativas frustradas, entrei em contato com uma escola estadual, 

dessa mesma região da cidade de São Paulo. No dia 03 de maio de 2013, às 11hs 00 da 

manhã, fui até a escola Estadual Dulce Mariana (nome fictício). Conversei com a diretora, 

que autorizou a realização pesquisa na escola, mas me fez uma recomendação, a de voltar 

no dia seguinte para conversar com a coordenadora e combinar como eu poderia proceder 

na escola. A diretora me propôs apresentar os resultados da pesquisa para os professores, 

após a defesa da dissertação e eu concordei.  

No dia seguinte fui até a escola e conversei com a coordenadora Antônia (nome 

fictício), que me recebeu muito bem. Perguntou-me quantas professoras eu gostaria de 

entrevistar e afirmou que iria conversar com as professoras para saber quem se habilitaria a 

participar da pesquisa. Uma das professoras aceitou participar e a coordenadora autorizou-

me o início da pesquisa naquele mesmo dia. Nesta escola acompanhei a professora 

Andressa (nome fictício), que trabalha com a primeira série do ensino fundamental, com 

36 alunos.  

A tentativa de entrar em contato diretamente com as escolas resultaram em apenas 

uma professora. Optei, então, por outra estratégia, qual seja, procurar professoras no meu 

círculo mais próximo de amizades. Lembrei de uma conhecida que é professora e entrei em 

contato, ela aceitou e marcamos uma entrevista. 

Outra estratégia foi desenvolver um questionário online e enviar via email para as 

professoras. Entrei em contato com algumas colegas que aceitaram responder ao 

questionário. No total, esta pesquisa envolveu quatro sujeitos que são professores do 

Ensino Fundamental I, sendo três de escolas municipais e uma professora de escola 

estadual.  

Os dados apresentados a seguir, foram colhidos por meio de observação e foram 

construídas tabelas a partir do questionário com escala. 

 

2.4.1- Os professores e as escolas 
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Esta pesquisa tem como sujeitos quatro professores atuantes na rede pública de 

educação, da cidade de São Paulo, tendo dois professores iniciantes: a professora Andressa 

(nome fictício), que está em seu primeiro ano como docente, trabalha na rede estadual de 

ensino como professora, contratada temporariamente, com alunos do 1º ano e, o professor 

André (nome fictício), que trabalha na rede municipal há 2 anos e meio, com turmas na 

fase de alfabetização. Além dos professores iniciantes, participaram desta pesquisa duas 

professoras experientes, mas que no início de carreira passaram por dificuldades. São elas: 

a professora Sheila (nome fictício), com 19 anos de experiência, trabalha na rede municipal 

de São Paulo, com alunos do 1º e 5º ano do Ensino Fundamental, e a professora Regina 

(nome fictício) que trabalha como professora há trinta anos, na rede municipal de ensino, 

com alunos do 1º ano.  

 

2.4.1.1- Professora Andressa  

A professora Andressa tem 38 anos, é formada em Pedagogia pela Universidade 

Camilo Castelo Branco, na cidade de São Paulo. É especialista em Alfabetização e 

Letramento, pela Universidade Cidade de São Paulo. Há um ano e três meses, iniciou a 

carreira docente como professora auxiliar, em projetos desenvolvidos pela Secretaria 

Estadual de Educação. Atualmente está lecionando para uma turma de 1º ano do Ensino 

Fundamental, no regime de contratação temporária, em uma escola da rede Estadual. A 

professora Andressa participou desta pesquisa respondendo a um questionário com escala, 

por meio de uma entrevista, e também aceitou a presença da pesquisadora para a coleta de 

dados por meio da observação em sala de aula.   

A escola em que trabalha localiza-se na Zona Leste da cidade de São Paulo, faz 

parte da Diretoria de Ensino Leste 3, no bairro Jardim Iguatemi. É uma escola que atende 

alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental. São 453 alunos matriculados no primeiro 

ciclo do Ensino Fundamental I.  

 

2.4.1.2- Professora Sheila  

A professora Sheila tem 48 anos, fez Magistério, se formou em Educação Física e 

Pedagogia. É professora há 19 anos e iniciou a carreira substituindo professores em escolas 



59 
 

da rede estadual. Atualmente é professora efetiva e têm dois cargos na rede Municipal da 

cidade São Paulo, trabalha com uma turma do 1º ano do Ensino Fundamental e com uma 

turma do 5º ano do Ensino Fundamental. A professora Sheila participou da pesquisa 

respondendo ao questionário com escala e por meio de entrevista.  

A escola em que trabalha, localiza-se na Zona Leste da cidade de São Paulo, no 

bairro de Guaianases, faz parte da Diretoria de Ensino Leste 3. 

 

2.4.1.3- Professora Regina 

Professora Regina tem 49 anos, é formada em Pedagogia, trabalha há 30 anos 

como professora.  É professora efetiva na rede municipal da cidade de São Paulo. 

Atualmente, trabalha com uma turma de 1º ano do Ensino Fundamental I. A professora 

Regina participou desta pesquisa respondendo ao questionário online.   

A escola em que trabalha localiza-se na Zona Leste de São Paulo, faz parte da 

Diretoria de Ensino Leste 3, no bairro de Guaianases.  

 

2.4.1.4- Professor André  

O professor André tem 25 anos. Cursou Pedagogia, na Universidade Presbiteriana 

Mackenzie de São Paulo, atualmente faz mestrado. É professor efetivo na rede Municipal 

há dois anos e meio. O professor André participou desta pesquisa respondendo ao 

questionário online.   

A escola em que trabalha está localizada na Zona Leste de São Paulo e faz parte 

da Diretoria de Ensino Leste 1, no bairro da Penha. É uma escola de Ensino Fundamental 

de 8 e 9 anos. São 1.178 alunos matriculados.  

 

2.5- Observação da sala de aula da professora Andressa e outros dados 

A observação realizada na sala de aula da professora Andressa foi de natureza 

cursiva, sem categorias definitivas a priori conforme explicitado na introdução. Era uma 

sala de aula do 1º ano do ensino fundamental, de uma escola estadual, localizada no 
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extremo leste da cidade de São Paulo. Trata-se de uma turma com 36 alunos na faixa etária 

de 6 a 7 anos. A professora do 1º ano é iniciante na carreira docente, em seu primeiro ano 

como professora. A observação aconteceu nos meses de Maio a Junho de 2013, nas quintas 

e sextas feiras destes meses. Totalizando cerca de 20 horas de observação. 

Para apresentar os dados de observação optou-se pela descrição de cenas 

conforme utilizado por Lino (2012). As cenas são relatos de observação, seguidas de 

análise em que as mesmas categorias são utilizadas: desconhecimentos sobre o como 

realizar sua função, a idealização sobre o trabalho docente, o cansaço e a desilusão e, a 

realidade profissional. São apresentados os dados juntamente os dados da entrevista e dos 

questionários online.  
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CAPÍTULO III 

 

3- AS AÇÕES E MANIFESTAÇÕES DOS PROFESSORES SOBRE AS 

DIFICULDADES E SEUS ENFRENTAMENTOS NO ENSINO  

Neste capítulo são relatados os dados obtidos com as observações em sala de aula. 

Para esse relato, como já apontado foram redigidas cenas a partir dos registros de campo 

permitindo ao leitor uma base de visualização para as análises realizadas detectando as 

dificuldades apresentadas pela professora e dados obtidos com os demais instrumentos.  

Atende-se aos objetivos estipulados, buscando explicitar as esferas dessas 

dificuldades apresentadas pela professora observada, e manifestada por ela e pelos demais 

professores, verificar pelas reações diante da situação quer pela idealização, pela frustração 

ou pela realização na profissão.  

 

3.1- Análises dos dados 

CENA 1 

A professora inicia a aula trabalhando a apostila “Ler e Escrever” fornecida pela Secretaria da 

Educação.  

“Pessoal. Abram a apostila na página 48.” (Professora Andressa) 

As crianças começam a procurar a página 48.  

“Como é o número 48 professora?” (aluno) 

Algumas crianças não conhecem o número, e por esse motivo a professora escreve o número 

na lousa para facilitar a busca das crianças. Enquanto as crianças procuram a página, a 

professora chama a atenção de uma das crianças que estava conversando e continua tentando 

explicar o conteúdo do projeto. A professora pergunta para a classe: 

“Quem sabe me dizer o que é um projeto?”(Professora Andressa) 

“É o ler e escrever” (aluno referindo-se ao livro do projeto Ler e Escrever).  

A professora precisa chamar a atenção da classe, novamente. Em seguida, chama a atenção de 

um dos meninos que estava olhando o meu caderno. Mas, a maior parte dos alunos estava 

conversando e passeando pela sala. 

A professora segue com a aula explicando que um projeto consiste em planejar algo. Neste 

caso o projeto desenvolvido, em sala, seria sobre brincadeiras. E a professora explica que o 

projeto seria construído em 4 etapas, sendo que a primeira etapa é a apresentação do projeto.  



62 
 

Neste momento um dos meninos interrompe e pede para sair. Outro aluno diz que o colega 

pegou seu apontador. Algumas crianças se atentam na explicação da professora, mas a maioria 

não cessa de conversar  

A professora se dirige ao aluno que havia pedido autorização para sair, e diz que aquele não é o 

momento de sair. Em seguida a professora repreende o aluno que pegou o apontador do colega.  

Retomando a aula a professora diz que na semana seguinte, a turma toda, irá brincar de 

coelhinho sai da toca.  

“Alguém conhece esta brincadeira?”(Professora Andressa) 

Um dos meninos se habilita a explicar a brincadeira, mas o barulho da sala o interrompe e 

professora pede silêncio para ouvir o menino.   

Após a explanação do aluno, a professora continua a explicar o projeto, quando novamente é 

interrompida por um menino que pergunta:  

“Professora. Já está na hora do lanche?”(aluno) 

“Não, ainda não”. (Professora Andressa) 

Professora continua a explicar: 

“Voltando ao assunto, pessoal. No livro, Ler e Escrever está dizendo que, vocês deverão 

perguntar para os seus pais se eles conhecem alguma brincadeira.” (Professora Andressa) 

Neste momento, o sinal toca anunciando a hora do recreio, as crianças começam a ficar 

inquietas e a professora fala:  

“Calma. Sem correr.” (Professora Andressa) 

As crianças saem para o recreio.  

 

Desconhecimentos sobre a profissão 

A maior e mais visível dificuldade da professora Andressa é controlar as crianças 

do primeiro ano. A todo  momento as crianças brincam, passeiam pela sala, conversam e 

fazem atividades que não fazem parte da proposta da professora. A professora desconhece 

o como manejar a sala, e por esse motivo não consegue ter sucesso nas atividades 

propostas para os alunos, pois a desordem da sala dificulta a atuação da professora. Ela 

percebe esse fato, e isso fica claro quando ela afirma na entrevista: 

“Eu pensei que eu estava preparada para aplicar tudo o que eu havia aprendido 

da pós-graduação. O curso que eu fiz falava muito do letramento, da oralidade, desta 

troca com o aluno, mas por conta da indisciplina você não consegue” (Professora 

Andressa).  
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“A indisciplina atrapalha muito, porque eles falam muito e toda hora eu preciso 

falar, chamar a atenção. Então, tem que estar parando, para chamar a atenção.” 

(Professora Andressa)  

Ao compartilhar como foi seu início, o professor André também expõe na resposta 

ao questionário, a insegurança com relação ao como se portar diante de uma sala de aula 

numerosa e, também, expõe o conflito de não querer ser autoritário sem perder o controle 

da sala.  

“Por mais que tenha entrado antes em sala de aula como estagiário, ao se tornar 

professor existe algo novo, meio mítico, você se torna a referência, um centro de atenção. 

Me senti inseguro, não sabia como me portar em sala de aula (com 35 alunos), e naquele 

conflito de não querer ser um professor “tradicional”, autoritário, mas perdendo o 

controle da sala por dar espaço demais aos alunos, que testam o professor e suas regras a 

cada instante (outra coisa que não aprendi na faculdade)” (Professor André) 

As demais professoras não se manifestam explicitamente sobre o assunto. Porém, 

na análise do questionário com escala Andressa se manifesta de forma contraditória ao que 

se verificou na sala de aula e na entrevista conforme se pode observar no Quadro 1, pois 

ela se manifesta bem positivamente sobre seu relacionamento com as crianças, 

principalmente no que se refere à suficiência e satisfação.  

 

Quadro 1- Manifestação dos professores sobre o relacionamento com as crianças:  

ANDRESSA SHEILA 

Suficiente X X 

É bom X X 

Me deixa segura X X 

Me deixa satisfeita X X 

Insuficiente   

É ruim   

Me deixa inseguro   

Me deixa insatisfeita    
Fonte: construído pela autora a partir do questionário com escala. 

A professora pediu, na tarefa relatada, para que os alunos abrissem na página 48, 

mas alguns dos alunos não conheciam o número. Esse fato indica o desconhecimento da 
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professora com relação ao nível de aprendizagem de seus alunos. Ela deveria saber que os 

alunos não dominavam a numeração, pois essa seria uma de suas incumbências. Além 

disso, ela poderia ter providenciado a escrita do número na lousa antes das crianças se 

manifestarem.  

Segundo a professora Sheila, também a maior dificuldade encontrada na docência 

é trabalhar com os alunos com dificuldade de aprendizagem, conforme sua manifestação: 

“A maior dificuldade são os alunos com dificuldade de aprendizagem. Os alunos 

indisciplinados, dependendo do jeito que você conversa com ele, ele muda. Mas o aluno 

que tem dificuldade, é difícil. Eu tinha três crianças. A menina não sabia nada, ela era 

muito largada. Tinha um menino que avançou. E o último faltava muito. Uma vez eu 

perguntei para o pai, o porquê ele faltava tanto e, o pai me contou que ele estava 

ajudando a construir a casa aonde eles moram e, este era o motivo. Eu pensei: - Meu Deus 

o que significa a escola para ele. Este menino reprovou. A menina trocou de escola, 

porque a mãe morreu e ela foi morar em outra cidade. Na minha sala tem dois repetentes. 

Um é um moço já e morre de vergonha por ser o maior da turma. Eu tenho que fazer tudo 

escondido com ele, porque ele tem vergonha de fazer as atividades diferenciadas. Até na 

recuperação paralela ele tem vergonha”. (Professora Sheila) 

Ao seguir a aula a professora Andressa pergunta o que é um projeto, um dos 

alunos se refere ao projeto “Ler e Escrever” ou ele já ouviu falar sobre isso, mas ela perdeu 

a oportunidade de dialogar com ele sobre isso. Obviamente responde assim porque os 

livros distribuídos pelo Estado tem como título “Projeto Ler e Escrever”.  

A professora explicou que um projeto consiste em planejar algo. Mas será que as 

crianças sabem o que é planejar? E ela continuou explicando que o projeto seria sobre 

brincadeiras e que seria constituído em 4 etapas, sendo que a primeira etapa é a 

apresentação do projeto. Mas não explicou o que é uma etapa.  

Para um grupo de crianças de seis anos, esta explicação é no mínimo confusa, pois 

afirmar que um projeto é planejar algo, que o projeto será sobre brincadeiras, que o projeto 

terá 4 etapas e que a primeira etapa é apresentação, ela respondeu como se estivesse na sua 

sala de aula como aluna respondendo à professora na faculdade. Qual será o significado de 

todas essas informações para as crianças? A professora não percebeu que essas 
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informações não estão claras para as crianças. Nessa situação ela precisaria usar alguma 

situação do dia a dia para converter as noções para aquela situação do dia.  

Não basta apenas seguir uma apostila, é preciso pensar didaticamente como fazer 

para que o conhecimento proposto pela atividade seja compreendido e aprendido pelas 

crianças. Seria preciso neste caso, uma explicação do que é um planejamento. Se o tema é 

brincadeira, precisaria ser explicitado porque trabalhá-lo em forma de projeto. Seria para 

aprender brincadeiras antigas? Seria para socializar brincadeiras entre os colegas? Estas 

questões deveriam ter sido explicadas para as crianças em uma linguagem acessível sem a 

perda do rigor do conceito. 

Percebe-se que a professora não tem domínio de aspectos básicos sobre a 

Didática, para desenvolver as atividades com as crianças. E, talvez, ela própria não tenha a 

clareza de como fazer, está seguindo a apostila com as propostas nela contidas, e 

reproduzindo também o que consta nela.  

Retomando a aula a professora disse que, na semana seguinte, a turma toda, iria 

brincar de “coelhinho sai da toca” e a professora perguntou se alguém conhecia a 

brincadeira. Ao fazer essa pergunta a professora não preparou a turma para que um dos 

meninos explicasse como se brinca, o que ocasionou uma situação difícil, pois o barulho da 

sala dificultou o entendimento pelos colegas.  

Neste momento é possível perceber, também, que a professora não deixou clara a 

ligação do fato de brincar de “coelhinho sai da toca” com o projeto de brincadeiras. A 

explicação ficou fragmentada. Para as crianças, é importante que seja explicado o porquê 

de brincar de “coelhinho sai da toca”. Embora pareça óbvio, para as crianças é preciso que 

seja falado e explicado. Entretanto, a professora começou falando do projeto e depois já 

afirmou que irão brincar, mas não faz a ligação entre os fatos.  Em seguida a professora 

voltou a fazer uma afirmação sem ligações com os fatores anteriores, orientando os alunos 

a perguntar para os seus pais se eles conhecem alguma brincadeira.  

Seria preciso, nesta aula, explicar que o projeto proposto seria sobre brincadeiras e 

que uma das etapas, ou dos momentos desse projeto seria uma aula em que toda a turma 

brincaria de “Coelhinho sai da toca”. Em seguida seria preciso explicar que, por causa do 

projeto, as crianças iriam perguntar aos seus pais quais brincadeiras eles conhecem e pedir 

para que eles ensinem essas brincadeiras. Um produto final de um projeto como esse, 



66 
 

poderia ser a socialização das brincadeiras apreendidas pelas crianças. Cada criança traria a 

brincadeira que aprendeu e todos teriam um repertório maior de brincadeiras. 

Portanto, a professora Andressa apresentou desconhecimento sobre a organização 

sequencial dos conteúdos.  

Quando o sinal tocou anunciando a hora do recreio, as crianças ficaram  inquietas 

e a professora falou:  

“Calma. Sem correr.” (Professora Andressa) 

As crianças saíram para o recreio.  

Esse fato demonstra que a professora desconhece como fazer o planejamento de 

tempo da aula, pois quando o sinal tocou a aula foi bruscamente interrompida.  

 

Idealização  

A idealização sobre a profissão pode se manifestar de diferentes maneiras e em 

graus diversos, segundo Huberman (1992). Nesta cena vemos que a professora idealizou a 

aula sobre o projeto de brincadeiras, visando apresentar o projeto, explicar as etapas e a 

brincadeira que seria trabalhada. Baseando-se pela apostila do projeto “Ler e Escrever” a 

professora foi desenvolvendo a aula. Segundo a professora as aulas são planejadas, mas 

nem sempre as coisas saem como previsto, conforme declarou na entrevista:  

“Na pós foi bem legal, pois tive contato com atividades práticas da sala de aula. 

Eu pensei que eu estava preparada para aplicar tudo aquilo que eu aprendi na Pós, que eu 

ia conseguir aplicar dentro da sala de aula. Quando eu estava vendo a prática do meu 

professor. Eu pensava: Ah! Quando eu estiver na sala, eu vou trabalhar “assim e assado”, 

vou trabalhar deste jeito e daquele com meu aluno, mas quando você está dentro da sala 

de aula, tem as barreiras, e daí, você não consegue desenvolver aquilo exatamente do jeito 

que você planejou.  Sempre tem dificuldades”. (Professora Andressa)  

 

Frustração   
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A indisciplina da turma do primeiro ano dificulta a ação da professora. Em uma 

hora de aula a professora tentou explicar o que era projeto, quantas etapas constituiriam 

esse projeto e explicou o tema do projeto. A professora pediu para que as crianças abrissem 

na página 48, onde havia uma atividade sobre o projeto de brincadeiras, mas não conseguiu 

terminar a atividade antes do intervalo.  

Sempre que estava explicando os conteúdos era interrompida por algum aluno, 

que pedia para sair da sala, ou para perguntar quanto tempo faltava para o intervalo. 

Ao término desta aula a professora demonstrava cansaço.  

No questionário com escala a professora se manifestou de modo oscilatório 

conforme a tabela:  

 

Quadro 2- Manifestação das professoras sobre o comportamento dos alunos e a 

relação com seu trabalho:  

ANDRESSA SHEILA 

É bom X X 

Me deixa segura  X 

Me deixa satisfeita  X 

É ruim   

Me deixa inseguro X  

Me deixa insatisfeita  X  
Fonte: construído pela autora a partir do questionário com escala. 

Já a professora Sheila, mais experiente não apresenta dúvidas.  

Com relação ao comportamento das crianças há diferenciações entre a professora 

Andressa e a professora Sheila. A professora Andressa afirma que o comportamento das 

crianças é bom, mas afirma que o comportamento de seus alunos a deixa insegura e 

insatisfeita. Já a professora Sheila afirma que, o comportamento de seus alunos é bom, a 

deixa segura e satisfeita.  

 

CENA 2 
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Após o recreio a professora pede para as crianças sentarem-se. Explica que irá deixar a porta 

aberta, pois está muito calor e o ventilador está quebrado.  

Professora reinicia a aula. 

 “Agora vou fazer a leitura.”(Professora Andressa) 

A professora pede para que os alunos abram a apostila na página 48 e em seguida pede 

silêncio.  

Mas, há crianças andando pela sala, trocando desenhos, falando e conversando. 

Mesmo assim a professora começa a leitura sobre o projeto das brincadeiras. Ela explica como 

é a brincadeira coelhinho sai da toca.  

Uma das meninas está em pé.  

A professora reclama do barulho e diz: 

 “Gente, eu não vou explicar de novo.” (Professora Andressa) 

As crianças se acalmam, mas o silêncio não é total.  

A professora continua a explicação.  

Uma das meninas brinca com uma garrafa, outro aluno se dirige para a mesa de um colega, as 

crianças começam a falar novamente e a professora disputa a fala com os alunos. Poucas 

crianças prestam atenção. Uma das meninas faz uma lição de matemática que não é da aula 

proposta.  

Mas a professora continua a explicação: 

 “Pessoal, logo abaixo vocês vão colocar o título da brincadeira e quem não trouxe o livro 

copia no caderno.” (Professora Andressa) 

Dois meninos brincam com um carrinho em partes diferentes da sala, e o restante da turma 

continuam conversando.  

A professora repete:  

“Quem não trouxe o livro faz no caderno.” (Professora Andressa) 

Um dos alunos pergunta:  

“Que livro?”(aluno ) 

“O livro vermelho do Ler e Escrever gente!” (Professora Andressa) 

“Mas eu não trouxe o livro. Minha mãe jogou fora.” (aluno ) 

 “Sua mãe jogou o livro?” (Professora Andressa) 

 “Sim.” (aluno) 

“Gente. Eu já disse, que quem não trouxe o livro é para copiar no caderno. Não vou falar de 

novo.” (Professora Andressa) 

A professora escreve na lousa o conteúdo do livro para explicar como as crianças devem fazer 

a atividade.  

No livro as crianças devem preencher uma FICHA DE BRINCADEIRA. No primeiro item da 

atividade as crianças devem escrever qual é o título da brincadeira e a professora explica o que 
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é um título. No caso do projeto proposto o título é o nome da brincadeira: O coelhinho sai da 

toca.  

As crianças preenchem a lacuna com o nome da brincadeira.  

A Professora se dirige a uma das meninas e diz:  

“Isabella esquece a rotina, a atividade é outra.” (Professora Andressa) 

Em seguida a professora pergunta para toda a turma:  

“Vocês já encontraram onde é para escrever? Já copiaram?” (Professora Andressa) 

Mas muitos alunos estão perdidos não sabem onde e o que é para fazer.  

 “Mas que página que é professora?” (aluno) 

“A página está na lousa.” (Professora Andressa) 

As crianças recomeçam a falar.  

A Professora chama a atenção de uma das meninas, mas há na sala várias crianças em pé e 

conversando. 

“Mariana senta no seu lugar.” (Professora Andressa) 

“Vamos lá pessoal! Fernando leia para nós, o que está escrito na linha de baixo. Gente o 

Fernando vai ler.” (Professora Andressa) 

“Está escrito: objeto.”(aluno) 

“Objeto? Não, olha as letrinhas é objetivo. E qual é o objetivo da brincadeira?” (Professora 

Andressa) 

Uma menina interrompe a professora para pedir permissão para ir ao banheiro e a professora 

lembra-os dos combinados da sala: 

“Gente qual é o combinado? Vocês acabaram de voltar do recreio, não dá para sair agora.” E 

orienta a menina que se sente. (Professora Andressa)  

A professora retoma a aula: 

“Vamos lá pessoal! O objetivo da brincadeira é não ficar sem casa.” (Professora Andressa) 

Neste momento tem crianças correndo na sala e em pé.  

A professora escreve o objetivo da brincadeira na lousa e se vira chamando a atenção de duas 

meninas.  

“Todo mundo terminou? E você entendeu Geovana?” (Professora Andressa) 

Dirigindo-se para um dos meninos que estava atrasado a professora exclamou: 

“Ainda Rodney?” (Professora Andressa) 

E a professora continua a explicação: 

“Pessoal o próximo passo é completar o número de participantes. O número de participantes é 

o número da nossa sala. Vamos contar?” (Professora Andressa) 

A professora começa a contagem dos alunos e as crianças acompanham na contagem.  

Após a contagem a professora diz: 
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“Hoje, temos na sala, 31 alunos, mas faltaram cinco alunos. Então no total, nossa sala tem 36 

alunos.” (Professora Andressa) 

Mais uma vez a professora chama a atenção de uma das meninas: 

“Geovana senta, vai para o seu lugar.” (Professora Andressa) 

A professora continua explicando. 

“E que material vamos precisar para brincar? Quem sabe me dizer, qual é o material?” 

(Professora Andressa) 

“Bambolês ou riscos no chão.” (aluno) 

“Muito bem pessoal. - Na semana que vem nós vamos brincar. Tá bom?” (Professora 

Andressa) 

Neste momento, 13 crianças estão em pé.  

“Eu vou passar nas carteiras para ver quem terminou. - Na semana que vem nós vamos 

brincar. Tá bom?”(Professora Andressa)  

A professora passou de carteira em carteira corrigindo os cadernos. Na metade do percurso ela 

desiste, pois as crianças estavam muito inquietas.  

 

Desconhecimentos 

Nessa cena a professora retomou a aula sobre o projeto de brincadeiras. 

Anteriormente a professora já havia falado sobre o que era o projeto, que seria planejar 

algo. Explicou também que o projeto tinha como tema as brincadeiras e seria desenvolvido 

em 4 etapas. E explicou para as crianças que elas deveriam perguntar a seus pais quais 

brincadeiras eles conheciam. Após o intervalo, a professora falou que iria realizar a leitura 

do projeto. Mesmo com bastante barulho e desordem a professora pediu novamente para 

que as crianças abrissem na página 48 e, começou a ler sobre a brincadeira “coelhinho sai 

da toca”. O barulho aumenta e a professora começou a ficar irritada, chamou a atenção de 

vários alunos. Enfim, a professora pediu para que as crianças escrevessem no livro o nome 

da brincadeira. Neste momento, um dos meninos perguntou em que livro deveria ser feita a 

lição e ela respondeu que é o livro vermelho do Ler e Escrever, e nesse momento o menino 

responde que a mãe jogou o livro fora. A professora desolada olhou para o menino, e disse 

para ele copiar no caderno. A professora escreveu na lousa as respostas para que os alunos 

copiassem.  

Esta cena de número 2 parece muito confusa, mas foi exatamente assim que 

aconteceram os fatos. A maior parte das crianças não sabe ler nem escrever e apresentaram 
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várias dificuldades em localizar o livro, a página, e as atividades desenvolvidas pela 

professora. Esse dia em especial, as crianças estavam muito agitadas, talvez porque a 

dificuldade de compreender as atividades era tão grande, que a aula tornava-se 

desinteressante.  

O desconhecimento dela em relação à ausência de informações fundamentais 

agora sobre o domínio da leitura e da escrita dos alunos, só se acentuou nessa segunda 

parte do dia.  

Igualmente, o problema de desconhecimento da professora com relação à 

Organização dos conteúdos é aparente nesta cena, assim como na Cena 1. Não há uma 

sequencia na explanação, nem nas atividades dessa professora, pois há nesta cena várias 

interrupções na aula por parte dos alunos e por diversos momentos a professora tem que 

parar a explicação para chamar a atenção dos alunos.  

Continuando a aula, a professora ao pedir para que um dos meninos lesse o 

próximo item da apostila que deveria ser preenchido, apontou Jaime (nome fictício), o 

aluno que fez a leitura, pois era o único aluno da sala que lia e escrevia. Segundo a 

professora, Jaime veio de uma escola particular e, chegou alfabetizado. Mas, mesmo sendo 

considerado “o melhor aluno da sala”, o menino erra a palavra, pois ele leu “objeto”, 

quando na verdade a palavra era “objetivo”. A professora diante do erro do aluno corrigiu:  

“Não, olha as letrinhas a palavra é objetivo”. (Professora Andressa) 

 A professora explicou que, naquela pergunta, as crianças deveriam escrever o 

objetivo da brincadeira. Assim, sucessivamente ela fez com o número de participantes, 

com os materiais necessários para realização da brincadeira. Todas as respostas foram 

colocadas na lousa, para que as crianças copiassem no livro ou no caderno. 

E assim, uma atividade de leitura não aconteceu, para a turma, aconteceu uma 

“contação” de assuntos e a escrita se transformou numa cópia.  

Nesta cena fica clara, a submissão da professora em tentar cumprir a apostila. Se, 

de uma lado as ações demonstra o desconhecimento dela em relação às condições das 

crianças – o nível de aprendizagem – por outro lado ela, de fato, utilizou autonomia. Na 

tentativa de não ser uma professora tradicional a professora segue paulatinamente os 

passos da apostila. Mas, sem analisar se de fato esse seria o melhor procedimento didático 
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para trabalhar um projeto com crianças de seis anos, em fase de alfabetização, ela 

mobilizou os conhecimentos que possuía de outras circunstâncias: o de “dar uma texto para 

cópia”. Certamente operou com uma disposição instalada em seu habitus, entranhada 

desde seus tempos de estudante, parte de seu capital cultural escolar que, nesse momento, 

demonstrou sua incorporação.  

Não é intenção deste trabalho analisar os métodos utilizados nas escolas públicas 

de São Paulo, que geralmente utilizam-se da Concepção Construtivista, mas é fato, que a 

professora aparentava desconhecer o como trabalhar com o chamado método 

construtivista. E em alguns momentos deixou transparecer, certa desconfiança com relação 

à eficácia das atividades baseadas na Concepção Construtivista. Essa professora chegou a 

afirmar que atividades baseadas no Construtivismo poderiam sim, ser trabalhadas em sala 

de aula, mas alegava que algumas atividades consideradas tradicionais podem ser mais 

eficientes para o desenvolvimento dos alunos. 

 

Idealização 

A professora Andressa disse que recebeu uma formação baseada na concepção 

construtivista, tanto na graduação quanto na especialização. E idealizava desenvolver tudo 

o que aprendeu na formação inicial, com seus alunos, conforme manifestou em entrevista: 

“Eu pensei que eu estava preparada para aplicar na sala de aula tudo aquilo que 

eu aprendi na „Pós‟, que eu iria conseguir aplicar dentro da sala de aula, mas por conta 

da indisciplina você não consegue. Eu achei que o que eu ouvi na Graduação e na Pós, eu 

ia chegar e ensinar e, foi totalmente diferente. Porque vão surgindo às dúvidas e as 

dificuldades e a gente tem que correr atrás para poder tentar ter um bom resultado”. 

(Professora Andressa) 

 

Desilusão 

No entanto, de acordo com a cena, e com os relatos da professora Andressa na 

entrevista, muitas das atividades que aprendeu na faculdade não tiveram um resultado 
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positivo na realidade da sala de aula, pois segundo a professora, a “bagunça” dos alunos a 

impedia de trabalhar como gostaria.  

Na sua manifestação o professor André disse ter consciência de que a profissão 

docente não seria fácil. Mesmo considerando as dificuldades da profissão docente, 

idealizava a realidade da sala de aula, e afirma, que se frustrou com a realidade da 

profissão.  

“Sabia que seria uma profissão de percalços, um serviço no qual se rema contra 

a maré em muitos momentos. Mas óbvio que, idealizava demais a prática, ficou um ponto 

de frustração da realidade e de meus limites como professor”. (Professor André) 

 

CENA 3 

A professora inicia outra atividade. Distribui uma folhinha com os versos da música “Pirulito 

que bate bate”.  

A professora tenta interagir com as crianças, mas a turma não cessa a conversa. Ela pede 

silencio e diz:  

“Vocês já conhecem esta música?” (Professora Andressa)  

A professora começa a cantar a música e as crianças acompanham. Após cantarem a música, a 

professora explica que a folhinha que contém a letra da música, está fora da ordem e, que a 

tarefa das crianças é recortar e colar no caderno, mas ordenando a sequência correta da canção.  

Mas, parece que poucos prestaram atenção na explicação da professora.  

A professora orienta que eles utilizem pouca cola e que não deixem papel no chão.  

As crianças começam a recortar as tiras. 

“Eu vou passar nas carteiras para ajudar.” (Professora Andressa)  

A professora explica que há duas frases muito parecidas e, mostra as diferenças. 

Depois de 40 minutos as crianças não terminaram a atividade, alguns não tem tesoura e ficam 

atrasados.  

A Professora chama a atenção da turma, pois a todo momento eles conversam, brincam e 

passeiam na sala. 

“Gente. Eu quero todo mundo sentado.” (Professora Andressa)  

“Gente vocês ficam falando e brincando e não terminam a lição!” (Professora Andressa)  

                    

Desconhecimentos/Realização              
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Esta é uma atividade em que a professora demonstrou domínio mais de sua forma 

do que do conteúdo e assim pode-se verificar a alteração da conduta das crianças que se 

envolvem um pouco com a atividade manual, embora continue desconhecendo que o 

conhecimento que as crianças precisam para realizá-la completamente, elas não possuem: a 

condição da leitura.  

A análise da atividade proposta na cena 3 é um misto de desconhecimento e 

realização. Era uma atividade de recortar e colar uma música colocando-a na ordem 

correta. Essa aula teve um resultado positivo, pois ao iniciar a aula, a professora cantou a 

música com as crianças e todos participaram. O seguinte passo seria o recorte da letra da 

música e a colagem da música no caderno, na ordem correta, mas não se pode garantir ter 

sido exitosa a atividade, posto que elas não sabem ler.  

 

Idealização  

A orientação para a alfabetização de alunos do primeiro ano do ensino 

fundamental da rede pública tem como um dos critérios, utilizar textos de memória para 

facilitar a aprendizagem. Foi por esse motivo que a professora utilizou a música “Pirulito 

que bate-bate”, acreditando que o procedimento de utilizar texto de memorização seria 

apropriado na alfabetização das crianças. Entretanto é uma idealização desprovida de base, 

qual seja, a de verificar se a memorização seria suficiente para que acertassem a ordem das 

frases.  

 

Frustração  

Portanto, o resultado não foi o esperado. Embora o início tenha sido positivo, as 

crianças apresentaram dificuldades para realizar a atividade. A maior parte dos alunos 

conseguiu recortar corretamente, algo que eles dominaram como aprendizagem da 

educação infantil, mas como eles não sabem ler nem escrever, não conseguiam ordenar as 

frases corretamente. Essa atividade, aparentemente simples, durou 40 minutos de duração.  

 

CENA 4 
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Outra atividade é iniciada. Com a mesma música “Pirulito que bate bate”. A   atividade 

consistia em completar a música.  

A professora explica que a atividade seguinte consiste, em completar a letra da música 

“Pirulito que bate bate” e, um dos meninos responde: 

“De novo professora! Essa música de novo!” (aluno) 

Depois de iniciada a atividade, em oito minutos dois meninos terminam a atividade, mas em 

outro lado da sala um menino termina a atividade atrasada, e outro está brincando e batendo 

nos colegas, e o restante da sala estava conversando. A professora percebe que as crianças não 

estão entendendo a atividade e estão tendo dificuldade para terminar. Ela tenta explicar 

novamente e circula as palavras na lousa, mas eles não prestaram atenção. Ela se irrita e, as 

crianças diminuem o barulho, mas logo em seguida iniciam novamente a conversa. 

Um dos meninos me pediu ajuda. Eu tentei ajudar, mas, quando perguntei sobre as palavrinhas, 

percebi que ele não conhecia as letras, nem mesmo as vogais.  

O sinal tocou e as crianças foram embora. 

 

Idealização  

A professora Andressa pensou que essa atividade, de completar a música, iria ser 

facilmente realizada pelos alunos, mas eles apresentaram muita dificuldade para realizá-la. 

Essa idealização foi pautada na mesma base anterior, e ela não foi capaz de analisar a 

tarefa anterior, verificar o que deu certo e o que não deu e, portanto, incorreu no mesmo 

erro.  

O professor André também se manifestou sobre a idealização, fruto dos estudos 

inadequados.  

“Vamos ao longo dos anos de graduação aprendendo tanta teoria e 

desconstruindo tantos vícios de prática educativa, que idealizamos fazer tudo diferente, 

sermos “O professor”. Acreditava, por mais que fosse crítico das dificuldades em dar 

aula, que iria fazer o diferencial em parte que o problema da educação pública era de 

professores pouco inovadores, e que isso tudo era uma idealização, culpa em parte, 

inclusive, de algumas leituras feitas na graduação distanciadas da verdadeira educação, 

aquela que ocorre na sala de aula brasileira”. (Professor André) 

 

Frustração   
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Esta cena 4 se inicia com um fato muito interessante. Refiro-me a queixa que o 

aluno fez com relação à atividade, que novamente seria com a letra da música “Pirulito que 

bate bate”. Por mais que seja uma música infantil e conhecida, as crianças se cansaram da 

atividade. Penso ser importante lembrar que a atividade anterior, de recorte e cole com a 

letra dessa música, foi difícil para os alunos terminarem e, em seguida a professora propôs 

uma atividade com a mesma música. A exclamação do aluno ao falar para a professora 

“De novo essa música professora!” indicou o desconforto das crianças com a atividade.  

Quando a atividade foi iniciada a turma reagiu de três formas diferentes, ou seja, 

um grupo bem pequeno conseguiu terminar rapidamente, ficando, posteriormente, ocioso o 

restante do tempo. Outro grupo estava terminando a atividade anterior, porque não 

conseguiu fazer. O último grupo, não fez a primeira e nem mesmo a segunda atividade, 

sendo esse último composto pela a maioria das crianças.  

Um dos meninos me pediu ajuda, mas quando comecei a tentar fazer com que ele 

pensasse no modo de completar a atividade com as palavrinhas corretas, eu percebi que ele 

ainda não conhecia as letras, nem mesmo as vogais. Na verdade esse aluno não sabia 

diferenciar o que era vogal do que eram as consoantes. Neste momento, o sinal tocou e 

aquele garoto ficou com o semblante triste e envergonhado, por não conseguir fazer a 

atividade. Em outra ocasião esse aluno me falou que gostaria de aprender a escrever com 

“letras de mão”; ele referia-se à escrita das letras cursivas. Me falou, que seu irmão sabia 

escrever, mas que ali, na sala do primeiro ano, não tinha o tempo suficiente para aprender 

as letras cursivas. 

Detecta-se, aqui, nesta cena, a frustração das crianças também, mais do que a da 

professora.  

Deparei-me novamente com a questão da metodologia. A professora segue as 

orientações da direção e da coordenação, que assim como o Estado que organiza o 

currículo e enviam os materiais, acreditam que o melhor procedimento para alfabetizar é 

partindo, do texto para as palavras e depois para as sílabas. Mas, a cena 5, apresenta o 

“sofrimento” dessas crianças diante de atividades, que eles não fazem idéia de como fazer 

e, o que é perceptível é que eles têm vontade de aprender, mas diante da incapacidade de 

resolverem, sem a ajuda da professora que coloca as respostas na lousa, as crianças 

começam a brincar, a conversar, e muitas vezes brigam. Quando eu coloquei o alfabeto 
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diante daquele menino, ele se interessou em aprender o nome de cada letrinha, embora 

interrompidos pelo sinal, foi possível perceber que aquele menino, assim como o restante 

daquelas crianças, tinha o interesse por aprender, mas não encontravam sentido naquelas 

atividades. Esses fatos podem estar indicando que as atividades que deveriam ser 

“significativas, não estavam fazendo sentido para os alunos.   

No momento do intervalo, na sala dos professores, a professora me falou que nas 

formações oferecidas pelo Governo do Estado, as orientações eram para que os professores 

realizassem leituras em sala de aula e, estimulassem seus alunos a ler, mas a professora 

confessou que não compreendia claramente como estimular as crianças a lerem, sendo que 

elas ainda não sabiam ler, mas segundo a professora a argumentação da coordenadora, 

consistia na afirmação de que 

 “Pode parecer que as crianças não estão atentas às explicações, mas de repente, 

elas iriam começar a ler e a escrever”. (Coordenadora Antônia) 

O processo de alfabetização não acontece como mágica, existe um procedimento 

didático, existem metodologias de alfabetização, existe um caminho para ensinar, existe 

um caminho para alfabetizar e os professores devem ter propriedade sobre esses 

procedimentos, para alcançarem o objetivo da profissão, a aprendizagem de seus alunos. 

Como foi dito anteriormente, este trabalho não tem como foco os métodos de 

alfabetização, mas esse fator foi um dos aspectos de desconhecimento da professora. E 

parece que para a professora é difícil trabalhar de uma forma, que ela acreditava ser 

correta, mas que na verdade não apresentou os resultados que ela esperava. 

 

CENA 5 

A primeira aula foi de artes.  Às 14 horas a professora inicia a aula de Português. 

“Hoje vou fazer uma leitura. Mas vamos lá, copiem a rotina. Quem terminou vai ganhar um 

carimbo.” (Professora Andressa)   

A professora se dirige a pesquisadora e comenta: 

“Aquele aluninho, vestido de vermelho, entrou na turma essa semana, tem dificuldades para 

escrever, apresenta dificuldades para manusear o lápis. Eu tive que preparar algumas 

atividades diferenciadas para ele”. (Professora Andressa)  

A professora começa a leitura de uma história da Ruth Rocha, mas as crianças não fazem 

silêncio na sala.  
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A professora começa a fazer a leitura de algumas adivinhações (o que é o que é?) 

A professora chama algumas crianças para fazerem uma adivinhação.  

Com isto, várias crianças querem falar, mas a professora afirma que só que vai falar quem 

estiver quieto.  

“Todo mundo sentado. Senta gente”. (Professora Andressa)  

“Professora, posso falar agora?” (aluna) 

“Gente, primeiro, vamos fazer silêncio.” (Professora Andressa)  

A aluna faz a adivinhação. Os demais alunos tentam adivinhar. Eles se comportam melhor.  

 

Realização  

Essa aula se inicia com a cópia da rotina. A professora escreve a rotina na lousa, 

ou seja, sistematiza todas as atividades que serão realizadas naquele dia. Em seguida, a 

Professora Andressa pede aos alunos que terminem rápido, pois naquele dia ela realizaria 

uma leitura. No entanto, a professora realiza a leitura de algumas adivinhações e na 

sequência disponibiliza a chance para que os alunos socializem as adivinhações que 

conhecem. Embora as crianças fiquem agitadas, pois a maioria queria fazer uma 

adivinhação, eles participaram bem desta atividade. Segundo a professora essa atividade é 

uma leitura para deleite, ou seja, apenas para estimular o gosto pela leitura, por esse motivo 

não houve nenhuma atividade de escrita, houve apenas a atividade oral.  

É perceptível que quando a estimulação é feita de modo adequando envolvendo as 

crianças, elas participam efetivamente e dão essa sensação de realização. É fato que 

alternar as atividades faz a diferença e, embora a professora não tenha manifestado ter 

aprendido tal atitude didática é oportuno pensar nas tentativas, nas apostas que são feitas.   

 

CENA 6 

 Voltando do recreio a professora diz que a atividade seguinte será de Matemática, mas avisa 

que antes de iniciar a atividade passará nas carteiras para corrigir os cadernos. A professora 

passou de carteira em carteira, carimbando os cadernos.  

Para iniciar a atividade de Matemática a professora apagou a rotina da lousa, mas algumas 

crianças não haviam terminado, as crianças começaram a reclamar e argumentar que a 

professora não poderia apagar, pois eles ainda não haviam terminado e a professora respondeu: 

“Há quanto tempo à rotina está na lousa. Quem não terminou é porque estava conversando. 

Agora vamos para a aula de Matemática.” (Professora Andressa)  
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A Professora inicia a aula de Matemática com a seguinte pergunta:  

“Quantos pedacinhos tem a palavra Matemática? (Professora Andressa). A professora repete a 

palavra “Ma-te-má-ti-ca”, compassadamente e bate uma palma para cada sílaba da palavra.”  

E a professora repete a pergunta: 

“Então pessoal. Quantos pedacinhos têm essa palavra?” (Professora Andressa)  

Algumas crianças respondem: 

“Tem cinco pedaços.” 

“Muito bem, tem cinco pedaços. Mas, o que são estes pedaços?” (Professora Andressa)  

“Pedaços de formas.” (aluno)  

A professora ri. 

“Não gente, são sí-la-bas.” (Professora Andressa)  

A professora segue com a aula. Inicia a aula distribuindo palitos de sorvete e orienta os alunos: 

“Coloquem um palitinho em cima da mesa.” (Professora Andressa)  

E pergunta: 

“Quando eu tenho duas unidades eu tenho?” (Professora Andressa)   

“Dois!” (alunos) 

A professora começa a escrever na lousa. 

 

MATEMÁTICA 

I – UNIDADE 

II- UNIDADES 

III- UNIDADES 

IIII- UNIDADES 

IIIII- UNIDADES 

IIIIII- UNIDADES 

A professora pede a um dos alunos para escrever os números da lousa e seguida diz: 

“Pessoal abram os cadernos. Os palitinhos vamos usar para contar, mas agora é para copiar 

as continhas. Gente todos olhando para a lousa. Copia ai, por que vocês vão vir aqui para 

responder.” (Professora Andressa)  

A professora coloca algumas continhas na lousa:  

Exemplo: 

a) 5+2=  

A professora chama a atenção para o sinal de adição, perguntando para as crianças como se 

chama este sinal. 



80 
 

“É o sinal de mais.” (aluno) 

“Isto mesmo. Este sinal tem três nomes: mais, adição e cruz.” (Professora Andressa)  

A professora percebe que alguns alunos não estão fazendo a lição. 

“Gente é para copiar. Artur é para copiar, cadê o seu caderno? A professora coloca algumas 

continhas na lousa.” (Professora Andressa) 

“É para fazer aonde?” (aluna) 

“No caderno né!” (Professora Andressa) 

Para explicar como fazer as continhas, a professora explica que as crianças podem guardar o 

número maior na cabeça e somar o número menor na mão.  

Terminando esta atividade a professora deixou as crianças fazerem um desenho livre.  

 

Desconhecimentos 

Ao voltar do recreio a professora anunciou que a próxima aula seria de 

Matemática, mas antes de iniciar ela faria a correção nos cadernos. De fato, a professora 

passa na carteira de todos os alunos, mas não corrigiu, e sim, carimbou apenas os cadernos.  

Este fato demonstra o desconhecimento da professora, com relação ao papel da 

correção dos cadernos que servem de base para o trabalho de avaliação de como estão 

ficando os registros e as condições que as crianças demonstram no desempenho das tarefas 

encaminhadas, uma ação fundamental para ela e para as crianças.  

Além disso, a professora demonstra desconhecimentos quanto ao planejamento 

das atividades diárias. A turma da professora Andressa tem um grave problema de 

indisciplina e, ao passar em todas as carteiras sem deixar uma atividade para as crianças 

desenvolverem, causou um momento de ociosidade e as crianças começaram a conversar, 

andar pela sala e esse fato dificultou a retomada da aula, ou seja, quando a professora 

reiniciou a aula as crianças estavam agitadas e ela encontrou dificuldade para iniciar o 

trabalho. 

No entanto as repostas dadas ao questionário com escalas demonstram incoerência 

com relação ao planejamento, mas há reclamação quanto ao tempo tanto por Andressa 

quanto por Sheila conforme os Quadros.  
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Quadro 3- Manifestação das professoras com relação a importância da preparação 

das aulas com antecedência:  

ANDRESSA SHEILA 

Suficiente X X 

É bom X X 

Me deixa segura X X 

Me deixa satisfeita X X 

Insuficiente   

É ruim   

Me deixa inseguro   

Me deixa insatisfeita    
Fonte: construído pela autora a partir do questionário com escala. 

Tanto a professora Andressa como a professora Sheila consideram que preparar as 

aulas com antecedência é suficiente, é bom, e afirmam sentir-se seguras e satisfeitas. 

 

Quadro 4- Manifestação das professoras com relação ao tempo para preparar as 

aulas:  

ANDRESSA SHEILA 

Suficiente   

É bom   

Me deixa segura   

Me deixa satisfeita   

Insuficiente X X 

É ruim X X 

Me deixa inseguro X X 

Me deixa insatisfeita  X X 
Fonte: construído pela autora a partir do questionário com escala. 

Tanto a professora Andressa quanto a professora Sheila afirmam que o tempo para 

preparar as aulas é insuficiente, é ruim, as deixam inseguras e insatisfeitas.  

Essa insegurança demonstra que elas precisam de melhor condição considerando 

que ainda não tem instalados o capital cultural escolar exigido; precisam estudar. 

Para iniciar a atividade de Matemática, a professora apagou a rotina que estava na 

lousa e as crianças reagiram pedindo a ela para que não apagasse, pois não haviam 

terminado a cópia da rotina do dia. A professora se irritou e respondeu, afirmando que 
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quem não terminou foi porque ficou conversando o tempo todo. Entretanto, é estranha a 

reação de surpresa da professora, pois ela havia passado em todas as carteiras para 

carimbar e olhar os cadernos. Teria passado despercebido o fato de que vários alunos 

estavam atrasados? Além disso demonstra o desconhecimento básico de qualquer professor 

que, ao apagar a lousa, consulta previamente os alunos sobre essa possibilidade.  

A professora inicia a aula de Matemática utilizando da interdisciplinaridade, pois 

ao iniciar a aula de Matemática ela pergunta às crianças quantos “pedacinhos” têm a 

palavra Matemática. Os “pedacinhos” referem-se às sílabas. De acordo com a professora, 

há orientação do curso de formação continuada de professores oferecida pela rede Estadual 

de Educação de que não é permitido falar em sílabas, mas sim “pedacinhos”. As 

professoras devem ensinar para as crianças que as palavras têm pedacinhos. No entanto, a 

professora explica que esses “pedacinhos” são as sílabas, portanto, usou o termo 

“proibido”. 

Na sequência há dois aspectos a se chamar a atenção. O primeiro deles quando o 

aluno responde “pedaços de formas” à pergunta dela de o que são pedaços. Ela ri da 

resposta do aluno e manifesta desconhecimento de que, de fato, as letras são formas, e o 

aluno certamente já ouviu dizer muito “letras de forma” que é usual na cultura escolar. 

Perdeu uma chance de conversar sobre o assunto. 

O outro aspecto refere-se à passagem de atribuição de nome do sinal da adição, 

pois a professora além de tudo, ensinou errado. Alguns professores usam o nome “cruz”, 

mas como recurso mnemônico e explicam isso às crianças, que é “para ajudar a lembrar”.   

Quando enfim, se iniciou a aula de Matemática, a professora distribuiu palitos de 

sorvetes e pediu para que seus alunos colocassem sobre a mesa um palitinho, mas fez uma 

pergunta que não faz sentido com relação à orientação anterior. Pois ela pergunta, 

“Quando eu tenho duas unidades eu tenho?” E as crianças respondem: “Dois”. Não fica 

claro o porquê a professora pede para que as crianças coloquem um palitinho na mesa e 

depois faz uma pergunta sobre unidades, referindo-se não à unidade de número 1, mas sim, 

de número 2. Verifica-se que, na sequência desta atividade, ocorreu o mesmo processo da 

atividade da cena 1, onde a professora fez a atividade do projeto de brincadeiras, pois não 

há uma sequência significativa das ações. Este fato ficou claro, quando, em seguida, a 

professora deixou de lado os palitinhos e orientou seus alunos a abrirem os cadernos para 
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copiar as continhas, que ela iria passar na lousa e argumentou que os palitinhos seriam 

utilizados para resolver as continhas. Mas, novamente há uma contradição na atuação da 

professora, pois ao explicar como se opera com os números ela não utilizou os palitinhos, a 

explicação segue da seguinte forma, “a professora explica que as crianças podem guardar o 

número maior na cabeça e somar o número menor na mão”. Portanto, numa conta de 

adição como 5+2, as crianças deveriam guardar mentalmente o número 5 e contar o 

número 2 na mão. Desta forma as crianças fariam a soma. Para terminar o dia a professora 

autorizou que as crianças fizessem um desenho livre. E os palitinhos não foram utilizados.  

Nesta cena são vários os desconhecimento sobre Didática e organização dos 

conteúdos que vão sendo reiterados desde a cena 1.  

Essa falta de domínio sobre os conteúdos é compatível com a resposta dela no 

questionário com escola conforme o Quadro:  

 

Quadro 5- Manifestação das professoras com relação ao currículo utilizado na escola:  

ANDRESSA SHEILA 

Suficiente  X 

É bom  X 

Me deixa segura  X 

Me deixa satisfeita  X 

Insuficiente X  

É ruim X  

Me deixa inseguro X  

Me deixa insatisfeita  X  
Fonte: construído pela autora a partir do questionário com escala. 

Com relação aos conteúdos as respostas são diferentes. A professora Andressa 

considera que o currículo é insuficiente, é ruim, a deixa insegura e insatisfeita. Já a 

professora Sheila considera que o currículo da escola é suficiente, é bom, a deixa segura e 

satisfeita, pois está há muito anos nessa rede escolar e familiarizada com tais conteúdos.  

 

Idealizações 
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Partindo do pressuposto de utilizar materiais concretos para auxiliar na 

aprendizagem das crianças, a professora utilizaria palitos de sorvete. 

 

Frustração  

No entanto, a professora parece ter se perdido ou desistido de utilizar os materiais, 

durante o desenvolvimento da aula. As crianças ficaram totalmente desorientadas e 

permaneceram conversando e brincando.  

 

CENA 7 

 “Pessoal vocês vão fazer um desenho do dia dos namorados, enquanto isto, eu vou fazendo a 

sondagem, mas agora terminem a rotina”. (Professora Andressa).  

Diante da bagunça da sala a professora fala:  

“Pessoal sabe aquela moça bonita, que esteve aqui ontem?” (Professora Andressa) 

“Sim.” (alunos) 

 “Então. Tem criança que não tem nada no caderno e aí, a Professora e a Coordenadora leva 

uma bronca. Vocês têm que fazer a rotina e as atividades.” (Professora Andressa) 

“Gente hoje eu não vou fazer a leitura tá.” (Professora Andressa) 

As crianças perguntaram o porquê não haverá leitura e a professora explica que está com a voz 

debilitada e não está aguentando falar muito alto e por muito tempo.  

A professora começa a escrever a rotina na lousa, com letra bastão.  

 “Professora, eu não consigo fazer.” (Aluno) 

“Consegue sim. Ontem você conseguiu, fez várias letrinhas. Se você se esforçar você 

consegue.” (Professora Andressa) 

 

Esse menino chegou na escola depois do início das aulas, em meados de maio, 

não sabia fazer nada e apresentava dificuldades até mesmo para manusear o lápis. Sua 

escrita era da seguinte forma: 
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Nesta cena a professora chamou a atenção das crianças, que estavam novamente 

conversando e brincando. A professora utilizou a argumentação de que uma “moça bonita” 

que havia estado ali, supostamente uma supervisora, havia chamado a atenção da 

coordenação e da própria professora, porque alguns alunos não realizavam as atividades.  

Enquanto a professora escrevia a rotina na lousa, um dos alunos se aproxima e 

fala, que não consegue fazer a cópia da rotina. Nesta cena, o aluno se aproximou de forma 

cautelosa, pois se envergonhava por não saber, mas a professora respondeu em alta voz e, 

sem perceber, expôs o aluno diante dos colegas. Percebi que não foi intencional a atitude 

da professora. A afirmação que ela fez em seguida teve uma intenção de estimular o aluno, 

convencendo-o de que ele era capaz, bastava “apenas se esforçar”.  

Nesta cena a professora desconheceu as noções de psicologia infantil, 

primeiramente porque um professor deve ter atenção para não constranger um aluno, 

principalmente em público e, em segundo lugar, por mais que ela tenha agido com boa 

intenção, não é suficiente dizer a um aluno que “ele é capaz”, é preciso auxiliá-lo de forma 

concreta, a fim de levá-lo a apropriar-se do conhecimento. Ao afirmar que o aluno deve se 

“esforçar” a responsabilidade na aprendizagem, é depositada no aluno e se por ventura esse 

aluno, continuar com dificuldade para aprender a ler e escrever, ele atribuirá o fracasso a 

sua própria “incompetência”, pois não foi capaz de “esforçar-se” suficientemente.  

 

CENA 8 

A professora inicia uma atividade de matemática. Esta atividade consistia em identificar os 

números no calendário. Neste momento, algumas crianças estão andando pela sala, mas a 

maioria realiza a atividade proposta pela professora.  

Ao término dessa atividade a professora escreve a rotina na lousa, da seguinte forma: 

ROTINA 

ARTES 

SONDAGEM DE MATEMÁTICA 

RECREIO 

LIVRO DE MATEMÁTICA PAG 57 E 58. 

CONTINUAÇÃO DA SONDAGEM 
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SAÍDA. 

Após passar a rotina na lousa, a professora anuncia: 

“Gente, a professora vai dar um desenho bem legal sobre boas maneiras. Quem sabe o que é 

boas maneiras?” (Professora Andressa) 

“Gente vocês estão falando demais, assim vocês não vão aprender.” (Professora Andressa) 

Retomando o assunto a professora exemplifica:  

“Vamos lá. Vou dar um exemplo da nossa sala: quando o sinal toca todo mundo sai correndo. 

Não pode, por quê?” (Professora Andressa) 

“Porque é falta de educação.” (alunos) 

“Eu vou dar as folhinhas para vocês pintarem e colar no caderno.” (Professora Andressa) 

Essa “folhinha” continha um desenho de uma professora com seus aluninhos em fila, de mãos 

dadas, andando em direção à sala de aula. Em uma folha de sulfite, havia duas cópias do 

mesmo desenho e, por esse motivo a professora começa a recortar as folhas ao meio, para 

distribuir aos alunos.  

A professora pede a tesoura para um aluno ele joga a tesoura. A professora o repreende.  

“Quem não se comportar não ganha pirulito. Eu to falando sério”. Afirma a professora. 

(Professora Andressa) 

Ao aproximar-se do momento do intervalo, a professora orienta os alunos a pegarem o lanche, 

mas as crianças continuam conversando. 

Bate o sinal do recreio. Quando o sinal toca, as crianças ficam agitadas e ansiosas para saírem. 

“Senta todo mundo. Enquanto não tiver todo mundo sentado, vocês não irão sair.” (Professora 

Andressa) 

As crianças se acalmam e a professora libera a saída.  

“Podem sair sem empurrar e sem cortar fila”. (Professora Andressa) 

 

Desconhecimento/Realização  

Essa aula da Professora Andressa, se iniciou de uma forma diferente, pois antes de 

passar a rotina do dia, a Professora trabalhou com uma atividade de Matemática que 

consistia em completar os números em um calendário. Embora alguns alunos continuassem 

em desordem, andando e brincando pela sala, a maioria das crianças conseguiu concluir a 

atividade. Mas na entrevista ela se manifesta de modo diferente conforme se verifica nesse 

depoimento:  

“Outro dia, eu fui dar uma aula relacionada ao calendário, porque está 

relacionado ao letramento. Que a criança ela vai aprender partindo do que ela já sabe, o 



87 
 

convívio social que ela tem na vida dela.  E dentro da aula você vai trabalhar aquilo. 

Então o que eu fiz? Eu li lá, o projeto de Matemática, li a introdução, li sobre a 

intervenção, preparei direitinho. Fiz uma cópia para os aluninhos do calendário. Na 

minha sala tem um calendário. Ai, eu pensei de um jeito, e não deu certo. Porque eu 

pensei que, por eles terem o calendário e ter o calendário lá na sala, eu pensei que eles já 

iam conseguir fazer. E também, por eu sempre falar do calendário, dos dias da semana, eu 

pensei que eles fossem identificar facilmente. Porque a atividade era assim. Eu dei uma 

folhinha em branco, com segunda, terça até o domingo, do mês de Maio, e eles deveriam 

preencher as datas, dentro daquelas lacunas. E muitos, mesmo eu falando todos os dias, 

sobre a semana, sobre os dias da semana, sobre os meses e o ano,  eles não conseguiram 

identificar os dias e falavam: Ah professora! Eu não estou entendendo. E ficavam me 

perguntando:Que dia que eu coloco aqui?, Qual é o número tal?. Então eu pensei que 

fosse mais fácil. E não foi”. (Professora Andressa) 

Diante do relato sobre a dificuldade na atividade de Matemática, foi questionado 

como a professora reagiu, diante da resposta negativa dos alunos na atividade do 

calendário. A resposta que se segue, demonstra o desconhecimento sobre a Didática.  

“Então. Eu tive que desenhar um calendário enorme na lousa, mesmo tendo o 

calendário na minha sala. Desenhei o calendário e fui fazendo as intervenções. E fui 

perguntando: A segunda feira que dia que é? E fui fazendo. Tive que fazer lá na lousa 

para que eles localizassem e completassem a folhinha. E lógico não fui colocando logo na 

lousa, olha hoje é segunda feira e é dia primeiro, não. Eu fiz a intervenção, então demorou 

mais, porque eu fui fazendo a socialização com eles, dos dias da semana, do mês, do ano, 

quantos dias tem o ano, quantos dias têm a semana, em que dia começa a semana. 

Entendeu? Eu planejei, mas na hora foi totalmente diferente. Porque surgiram muitas 

dúvidas neles e em mim também. A indisciplina atrapalha muito também, porque eles 

falam muito e todo hora eu preciso falar, chamar a atenção. Então, tem que estar parando 

para chamar a atenção deles, chamar a atenção para mim que estava ali na frente, para 

que eles pudessem localizar no calendário onde vai tal dia, que dia que vinha ante e 

depois. Então foi bem trabalhoso. Então lá na Pós foi bem legal, mas na hora de fazer lá 

na sala de aula foi bem diferente. Então eu percebi que eu me preparei, mas tem as 

surpresas. Fiquei vários dias nesta atividade. Eu poderia colocar na lousa as respostas e 

eles só copiariam as respostas, mas eles não iriam aprender”. (Professora Andressa). 
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Frustração  

Em seguida na cena 8, a professora anunciou que distribuiria alguns desenhos 

sobre o tema “Boas maneiras”. Essa atividade foi improvisada pela a professora, pois a 

professora de Artes havia faltado e decidiu, então, trabalhar com o desenho que seria para 

um outro momento.  

Antes de distribuir os desenhos, a professora conversou com os alunos sobre o 

assunto e utilizou o exemplo do momento em que eles (os alunos) saem correndo, ao ouvir 

o sinal.  A professora afirmou que essa atitude é errada, pois é falta de educação e falta de 

bons modos. Entretanto, quando o sinal tocou, anunciando o momento tão esperado pela 

crianças, o recreio, eles esqueceram de tudo o que foi conversado e ficaram agitados e 

queriam sair da sala. A professora se alterou, e afirmou, que àqueles que não estivessem 

sentados não sairiam. Quando enfim, eles se acalmaram e permaneceram em suas carteiras, 

a professora liberou a saída.  

A frustração desta cena é primeiramente, pelo o fato de que as crianças não 

relacionaram a atividade de “Boas maneiras” com o comportamento real na sala de aula. 

Em segundo lugar, vale pensar que a professora ficou desorientada ao perceber que a 

professora de Artes não viria, depois resolveu a situação. Mas ao improvisar a atividade da 

pintura do desenho, a professora utilizou um tempo para recortar as folhas com a 

impressão dos desenhos, e as crianças permaneceram ociosas, livres para conversar, 

brincar e passear pela sala. 

 

CENA 9 

A professora distribuiu os desenhos para as crianças, enquanto as crianças pintam os desenhos, 

a professora inicia a sondagem.  

Quando a professora percebe que as crianças já estão terminando o desenho ela explica uma 

atividade do livro de matemática.  

Um dos meninos não trouxe o livro.  

A professora pergunta: 

“Quais são as formas geométricas apresentadas no livro?” (Professora Andressa) 

“É o quadrado, triângulo e o círculo.” (alunos) 

“Gente! Ô meninas! Samira senta. Ô Jeniffer!” (Professora Andressa) 
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 A professora passa nas carteiras para explicar o conteúdo.  

Enquanto a professora explica o conteúdo, um dos meninos continua esperando para ser 

atendido na sondagem.  

E a Professora continua chamando a atenção dos alunos: 

“Fernando, senta.” (Professora Andressa) 

A professora continua fazendo a sondagem de Matemática.  

Poucas crianças fazem a lição do livro.  

A professora explica o conteúdo do livro, e volta a fazer a sondagem.  

A professora sai da sala para buscar três meninas que haviam saído para ir banheiro, e estavam 

demorando a voltar. Quando retorna repreende as meninas.  

Professora dirige-se a mim e comenta: 

“Nossa! Hoje a sondagem rendeu, mas também tem que ser assim, se não, não rende.” 

(Professora Andressa) 

A professora chama a atenção da sala e volta para a sondagem.  

A lição do livro de matemática é de recorte, quem não tem tesoura fica ocioso, até alguém 

desocupar e emprestar uma tesoura para poder fazer a atividade.  

Dois meninos se chutam e a professora intervém.  

A professora encerra a sondagem. Leva os materiais para a mesa. Enquanto isto, alguns 

meninos correm na sala e o restante da sala conversa.  

A professora ajuda uma das crianças a terminar a lição e chama a atenção da turma. 

A aula estava terminando e alguns alunos ajudaram a professora a levar alguns materiais para a 

outra sala. (a professora me contou que não deixa os materiais na sala porque as crianças do 

período da manhã mexem e destroem os materiais.) 

A professora começa a brincadeira do silêncio. Depois de 15 minutos e sinal toca e as crianças 

vão embora.  

 

Idealização 

Nesse dia a Professora Andressa iria realizar as sondagens de Matemática, com os 

alunos do primeiro ano. Para conseguir fazer as sondagens a Professora distribuiu os 

desenhos de “Boas maneiras”. Por ser uma atividade de fácil realização, as crianças 

conseguiriam fazer sem o auxílio da Professora e ela conseguiria terminar de fazer as 

sondagens.  

 

Frustração   
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A professora iniciou a sondagem com um dos alunos, mas o restante da classe 

terminou o desenho antes do esperado. Percebendo que as crianças estavam ociosas a 

professora se dirigiu a frente da sala e explicou a atividade de Matemática, mas as crianças 

encontraram dificuldades para realizar a tarefa sendo que, por diversos momentos, a 

professora parou a sondagem para sanar as dúvidas dos alunos. Mesmo diante desse 

cenário a professora se dirigiu à pesquisadora e comentou que a sondagem do dia 

“rendeu”.  

 

Desconhecimentos  

A orientação que as professoras recebem é que as sondagens devem ser realizadas 

no período de aula. A sondagem consiste num procedimento de avaliação para identificar 

os avanços dos alunos no decorrer do ano, sendo realizado pela professora da sala, com 

cada aluno da turma de forma individual.  

Nesta cena é perceptível o desconhecimento da professora com relação a 

organização das atividades realizadas na sala. Em um dia como esse, em que um 

professor precisa realizar a sondagem de uma sala de aula com 36 alunos, é preciso que ela 

organize atividades que façam com que os alunos permaneçam ocupados e que consigam 

realizar sozinhos. No caso da Professora Andressa, ela pensou em fazer algo próximo 

dessa idéia, ao distribuir as atividades de pintura, mas foi uma atividade rápida e a 

professora recorreu às atividades do livro de Matemática. No entanto, as crianças 

necessitaram, por diversos momentos da ajuda da professora, interrompendo as sondagens.  

Um dos elementos fundamentais da organização das atividades realizadas nas 

salas de aula é o material didático ao qual a professora recorre diariamente, e no seu uso 

sempre aparecem problemas de desconhecimentos sobre o seu conteúdo ou sobre a forma 

de usar com a turma, como ocorreu nessa cena 8.  

Entretanto a manifestação dela em relação a esse foco no questionário com escala 

é bem contraditório conforme se verifica no Quadro: 

 

Quadro 6- Manifestação das professoras com relação ao material didático.  
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ANDRESSA SHEILA 

Suficiente  X 

É bom  X 

Me deixa segura  X 

Me deixa satisfeita  X 

Insuficiente X  

É ruim X  

Me deixa inseguro X  

Me deixa insatisfeita  X  
Fonte: construído pela autora a partir do questionário com escala. 

Já a professora Sheila, mais experiente tem ressalvas, pois não se sente segura 

com o que é obrigada a fazer, deixando-a insatisfeita, embora reconheça qualidades no 

material didático. Ela certamente já tem disposições instaladas ao longo do tempo que não 

são exatamente o que se exige. 

 

CENA 10 

A professora inicia a aula com a leitura do alfabeto.  

Em seguida menciona uma letra e, as crianças devem apontar, onde está a letra. Algumas 

crianças apontam a letra correta, mas a maioria dos alunos não reconhece as letras do alfabeto e 

erram no momento de apontar a letra ditada pela professora.   

A professora inicia a explicação do exercício do livro de Português, mas as crianças não param 

de falar. A professora continua a explicação.  

“Pessoal vamos fazer o exercício de número cinco. Onde está desenhado este peixinho, é o 

número cinco.” (Professora Andressa) 

E as crianças continuam a falar.  

A professora escreve na lousa as palavras PEITO e PEIXE.  

“Samuel (nome fictício) qual é a palavra PEIXE?” (Professora Andressa) 

O menino apontou a palavra correta e afirmou que descobriu a palavra porque a palavra peixe 

termina com E. O menino fica feliz por acertar.  

“Quem sabe me dizer que palavra é a de cima?” (Professora Andressa)  

“É pique.” (aluno) 

“É peito.” (aluno) 

Diante do barulho da sala a professora diz:  

“Olha para o seu amiguinho, é faz assim. PSIU. Parô, parô. Gente silêncio!” (Professora 

Andressa) 



92 
 

“Gente, em qual quadradinho está escrito a palavrinha CACHORRO? Gente, qual é a palavra 

CACHORRO?” (Professora Andressa) 

No livro, estavam escritos em um quadro, as palavras: 

CABRITO 

CACHORRO 

CAMELO 

CAVALO 

“Samuel qual é a palavra cachorro? Lembrando que todas as palavras começam com C  

terminam com a letra O.” (Professora Andressa) 

Samuel aponta na lousa a palavra correta. E afirma que descobriu a palavra pela letrinha H, ele 

já sabia que a palavra cachorro tinha a letra H.  

“Pedro. Por que você está chorando?” (Professora Andressa) 

“Porque o Rudney falou que amanhã não vai mais ser meu amigo.” (aluno) 

“Tem que ser amigo de todo mundo.” (Professora Andressa) 

“Vamos continuar. No exercício número 7, vocês vão fazer um X no quadradinho onde há a 

palavra onde a professora ditar.” (Professora Andressa)  

“Pronto?” (Professora Andressa) 

“A primeira palavra é LAMA.” (Professora Andressa) 

“L e A?”(aluno) 

“ Isto tem o L e o A. A professora repete a palavra LA-MA.” (Professora Andressa)   

“Nicolas qual destas palavras é a palavra LAMA?” (Professora Andressa) 

Na lousa e no livro as palavras estão escritas na seguinte ordem: 

LAMA 

LAPA 

LARA 

LATA 

O menino aponta a palavra certa e diz que já conhecia a letra M. 

“Gente! Ta difícil assim!” (Professora Andressa). 

A professora bate na mesa para pedir silêncio. 

A sala silencia e a professora fala:  

“Gente senta, não é para levantar.” (Professora Andressa)  

“Vamos agora para o exercício 8.” (Professora Andressa) 

“Mas professora, eu não terminei.” (Aluno) 

“João você não presta atenção! Fica virado para trás!” (Professora Andressa) 
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“Vamos lá pessoal! O exercício número 8. O enunciado fala assim: faça um X no quadradinho 

onde a palavra tem três sílabas, ou seja, três pedacinhos.” (Professora Andressa) 

JACA 

JANELA 

GELATINA 

GELO 

 

Realização  

O início dessa aula foi diferente de todas as outras, pois a professora começou o 

dia fazendo a leitura do Alfabeto. Até então a pesquisadora não havia presenciado essa 

prática na aula dessa professora. Em seguida a professora orientou as crianças a fazerem a 

atividade de número 5, e disse que o número 5 era o exercício do Peixinho. Essa referência 

que a professora fez a lição “do peixinho” facilitou a busca das crianças pela atividade que 

eles deveriam realizar, pois os alunos conseguiam identificar o desenho do “peixinho”, mas 

não sabiam identificar o número 5.  

Nessa aula a professora expôs na lousa diversas palavras e pediu para alguns 

alunos lerem as palavras expostas. Em um exercício do livro havia as palavras “cabrito”, 

“cachorro”, “cavalo” e “camelo”, diante das palavras a professora perguntou para a turma 

qual das palavras era a palavra “cachorro”. Um dos meninos conseguiu identificar a 

palavra e argumentou que deduziu ser a palavra correta porque ele sabia que a palavra 

“cachorro” tinha a “H”.  Esse procedimento a professora utilizou por diversas vezes.  

 

Frustração   

Embora, algumas crianças tenham conseguido responder corretamente as 

perguntas da professora, a maior parte dos alunos dificultou a ação da professora ao 

conversar, brincar, brigar e não realizar as atividades. A atividade aparentemente “simples” 

teve resultados negativos, pois a maior parte dos alunos não conseguiu terminar a lição. 

Houve momentos em que a professora demonstrou um enorme cansaço e esse fato foi 

perceptível quando, por exemplo, diante da movimentação dos alunos ela exclamou: “Tá 

difícil assim gente!” 
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Essas situações e as manifestações da professora são coerentes com a 

manifestação no questionário com escala representada no Quadro:  

Quadro 7- Manifestação das professoras com relação as suas expectativas sobre o 

trabalho docente: 

ANDRESSA SHEILA 

Suficiente  X 

É bom  X 

Me deixa segura  X 

Me deixa satisfeita  X 

Insuficiente X  

É ruim X  

Me deixa inseguro X  

Me deixa insatisfeita  X  
Fonte: construído pela autora a partir do questionário com escala. 

3.2- A busca pela superação  

No início deste trabalho relatei modos de superar minhas dificuldades para 

ensinar, conforme aponta Huberman (1992) para muitos casos. 

No decorrer das minhas análises dos dados esse foco apareceu de diversos modos 

embora eu não tivesse questionado. Assim, seguindo os sinais que a pesquisa sugere penso 

que é importante fechar este capítulo com tais dados, embora poucos constituem 

contribuições.  

A professora Andressa teve manifestações sobre esse ponto em sua entrevista 

quando se refere à indisciplina e aos conteúdos e suas maneiras de ensinar:  

“A maior dificuldade que eu estou tendo é a indisciplina. Que nossa! Ai eu sigo o 

que as professoras mais antigas falam, faço combinados, faço roda de conversa, converso 

sobre o comportamento, sobre o bulling, sobre o que você não gostaria que fizesse com 

você, por exemplo: bater. Você bateu num coleguinha, mas você gostaria de que alguém 

batesse em você? Então são coisas assim. Então, as dificuldades com relação ao conteúdo, 

sempre busco, sempre buscando uma melhor maneira de ensinar. (Professora Andressa) 

E a realidade da sala de aula assustou a professora Andressa.  
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“Assustou. E ainda estou assustada. Ainda não passou. Porque é assim, é aquela 

angústia, é uma angústia muito grande. Porque assim, é uma preocupação constante, em 

me perguntar, será que eu estou ensinando certo”. (Professora Andressa) 

Além dessas possibilidades a professora Andressa ainda aponta outras duas fontes 

profissionais que auxiliam a superação das dificuldades e das frustrações. Na tentativa de 

não cometer erros ela diz:  

“Eu tenho o livro didático, temos o Ler e Escrever. E também eu aprendi com a 

outra professora, que no ler e escrever, no livro didático tem atividade que eu posso 

relacionar, está tudo relacionado. Daí é feito o planejamento, tudo relacionado com o que 

as crianças devem aprender. Eu gostei muito desta escola, porque quando a gente começa, 

a gente se pergunta: Poxa vida o que eu vou ensinar para estas crianças? O que aquela 

criança tem que aprender no primeiro bimestre, e no segundo bimestre e durante o ano? 

Então a escola deu esta formação. Eu não me senti desamparada. A escola me deu esse 

amparo. A coordenadora me ajudou, e os professores também me ajudam. Aprendi 

bastante com as professoras mais experientes, assim, com relação à didática, porque para 

mim era tudo uma novidade. O que pega é a intervenção, porque você tem o material, mas 

não adianta jogar o conteúdo, tem que fazer a intervenção. Então isto eu estou 

aprendendo. Então muita coisa eu não sabia como fazer. E ai os professores mais 

experientes eles passam isto para você”. (Professora Andressa) 

Na mesma direção se manifesta sobre outro motivo que auxilia a superação:  

“Não, não me arrependo. Eu sei que é muito difícil. Não é fácil ser professora, 

mas eu gosto. Tem horas que cansa demais, mas eu gosto de ser professora. não me 

arrependi. E quando você vê um aluninho que começa a ler, aí, é uma emoção muito 

grande. E isso vale à pena”. (Professora Andressa) 

Também a professora Regina relatou superações, pois aprendeu a enfrentar as 

diversas situações que surgem inesperadamente:  

“Depois de um certo tempo fui aprendendo a ensinar. Aprendendo a lidar com as 

diversas situações que surgem sem você esperar. O professora tem que se mostrar 

confiante e passar confiança ao seu aluno”. (Professora Regina) 
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A professora Sheila e o professor André também se manifestam sobre esses 

modos de superação.  

“eu acho que ninguém que termina um curso se sente preparado, com o passar do 

tempo é que você aprende” (Professora Sheila) 

Com relação às teorias aprendidas na faculdade, a professora Sheila afirma que 

são importantes, mas afirma que nem tudo serve. Argumenta também, sobre as políticas 

educacionais que se modificam de acordo com os governadores.  

“As teorias são importantes. Mas a gente procura adaptar. Porque nem tudo 

serve. Porque senão a gente se desmotiva, você lê que tem que ser daquele jeito e você não 

consegue você desanima. Então, não vou fazer. Porque a gente vê a realidade de hoje. Na 

rede pública de ensino A gente é movido a política. Muda os governantes, muda a linha da 

educação. E acho que é por isso que a educação se perde”. (Professora Sheila) 

“É um eterno desafio. Mas uma profissão que, na atual conjuntura, tem deixado 

cada vez mais profissionais docentes pelo formato de escola que temos. Por isso, mais que 

necessário o ato político do professor para ser voz atuante dentro e fora da sala de aula. 

Sou otimista, apesar das dificuldades. É um espaço que exige atuação, se acreditamos em 

um avanço da sociedade e da democracia no país. Porém, é uma profissão de limites e de 

eternos contratempos e desilusões. Mas como é um ambiente dinâmico, que lida com 

vidas, pessoas, sempre se tem algo a aprender e lutar”. (Professor André) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Esta pesquisa teve como intenção inicial, perceber quais são as dificuldades dos 

professores iniciantes, no que diz respeito aos aspectos didáticos, ou seja, as dificuldades 

encontradas pelos professores no início de carreira no âmbito da sala de aula.  

Como foi relatada na introdução, a curiosidade pelo tema surgiu da minha 

experiência na profissão docente. Após definir o tema da pesquisa, foi iniciado um 

mapeamento das pesquisas já realizadas no Brasil sobre a temática “professor iniciante”. A 

realização do levantamento bibliográfico das teses e dissertações permitiu perceber que 

seria relevante uma pesquisa sobre professores no início de carreira, pois a maior parte dos 

trabalhos encontrados no site da CAPES, ANPED e SciElo são trabalhos que não 

aprofundam a discussão sobre a prática dos professores em sala de aula.  

Com o objetivo de encontrar professores que aceitassem participar da pesquisa, 

foram realizadas diversas ligações para escolas da rede pública. Geralmente, esse primeiro 

contato era feito com os diretores ou coordenadores das escolas, mas os resultados foram 

negativos. Geralmente, os diretores e coordenadores alegam que precisavam verificar se 

não haveria problema em receber um pesquisador na escola, e com esse argumento pediam 

para que retornasse a ligação em outro momento, porém, ao retornar a ligação no dia 

seguinte, a secretária da escola afirmava que o diretor, ou coordenador, não poderia 

atender, ou, que não estavam na escola. Essa situação se repetiu em todas as escolas em 

que tentei contato, por meio de telefonema. Diante dessa dificuldade, decidi ir 

pessoalmente até as escolas, mas essa estratégia também não obteve resultados positivos. 

Houve um caso em que a coordenadora me recebeu, e afirmou que aceitaria que a pesquisa 

fosse realizada, mas ao retornar nessa escola a coordenadora sempre afirmava, por meio da 

secretária, que não poderia atender. Enfim, depois de várias tentativas sem êxito, consegui 

a permissão para a realização da pesquisa em uma escola estadual na zona leste de São 

Paulo, e nessa escola, foi realizada a observação da prática de uma professora iniciante que 

atuava com alunos do primeiro ano do Ensino fundamental I. 

Com a finalidade de conseguir outros sujeitos para a pesquisa, optou-se por outros 

procedimentos, sendo eles; a entrevista, o questionário online e o questionário com escala. 

Em especial, o questionário online foi um instrumento que possibilitou ampliar a coleta de 
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dados, pois o professor participante poderia responder ao questionário no horário e no dia 

que lhe fosse oportuno.  

Os instrumentos utilizados para a coleta dos dados foram instrumentos que 

possibilitaram a manifestação dos professores, mas é importante ressaltar que foi a 

observação em sala de aula que possibilitou a coleta de dados de forma mais precisa. A 

observação permitiu relatar nesse trabalho, o que realmente acontece dentro de uma sala de 

aula, de uma escola pública da cidade de São Paulo e, relatar quais são as dificuldades dos 

professores iniciantes no exercício da profissão.  

Obviamente, que os demais instrumentos tiveram sua importância, mas foi 

perceptível nas entrevistas, nos questionários online e na escala, que os professores têm 

dificuldades para conseguir avaliar a sua própria prática, ou seja, os professores têm 

dificuldades de se perceberem e de se auto-avaliar. Houve respostas em que os professores 

falavam sobre o assunto, mas sem “se colocar na cena”, ou seja, em muitos relatos os 

professores argumentaram sobre questões da estrutura do ensino brasileiro, sendo quase 

nulos os momentos em que argumentavam sobre a sua vivência na sala de aula. As 

questões estruturais como, por exemplo, o número de alunos por sala, o salário, as 

condições de trabalho são questões importantes a serem discutidas, mas nesse trabalho a 

intenção foi descobrir quais são as dificuldades no que diz respeito aos aspectos didáticos 

dos professores iniciantes. Pois, o cerne do trabalho do professor é o objetivo de fazer com 

os alunos aprendam. Esse distanciamento entre o discurso dos professores e a realidade da 

prática na docência, fica claro na análise dos dados da observação (cenas) com a análise da 

escala. 

Após o exame de qualificação foi decidido que os dados coletados por meio da 

observação (cenas), seriam considerados os dados centrais desta pesquisa e, os dados 

coletados por meio das entrevistas, questionário online e o questionário com escala, são 

dados que foram utilizados como complemento para compreender quais são as dificuldades 

dos professores no início de carreira.  

Para a realização das análises foram desenvolvidas quatro categorias, sendo elas: 

o desconhecimento sobre o trabalho docente, a idealização profissional, a desilusão 

profissional e a realização profissional. Essas categorias surgiram, na leitura das teses e 

dissertações no levantamento bibliográfico sobre a temática “professores iniciantes”.  
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Ao ler e reler os trabalhos sobre o tema foi possível perceber que as dificuldades 

enfrentadas pelos professores iniciantes se configuram pelo fato de que o trabalho docente 

é algo desconhecido pelos professores no início de carreira. O fator do desconhecimento 

sobre o trabalho docente ficou evidente, nas análises dos dados desta pesquisa.  

O ambiente escolar é um “mundo desconhecido” para os professores iniciantes e 

por isso o início da carreira é um momento de “desbravar esse mundo”. No entanto, esse 

ambiente do trabalho do professor, pode ou não, corresponder às expectativas previamente 

estabelecidas.   

O momento que antecede o início na profissão é, em muitos casos, idealizado 

pelos futuros professores. A idealização do trabalho docente pode obter dois resultados; 

pode ocorrer um resultado positivo, portanto um resultado que corresponde a realização 

das idealizações, ou seja, as expectativas foram correspondidas; por outro lado, pode 

ocorrer um resultado negativo, ou seja, pode acontecer uma desilusão ou frustração pelo 

fato de que a realidade não correspondeu às expectativas esperadas.  

A desilusão profissional na docência pode levar um professor a desistir da 

profissão. Essa desistência pode ser literal ou parcial, ou seja, a desilusão profissão pode 

levar a desistência da profissão, ou, o professor pode continuar na função docente, porém 

sem a mesma convicção do início. Há casos de professores que adoecem ao se 

decepcionarem com a profissão e com as condições de trabalho. 

Já a realização profissional não acontece somente no final da carreira, o 

sentimento de realização pode acontecer quando uma atividade culminou em resultados 

positivos, quando um aluno que tem dificuldade de aprendizagem evolui, e em situações 

similares.  

A análise dos dados realizada neste estudo indica que, os professores iniciantes 

desconhecem: o como manejar a sala; sobre o nível de aprendizagem de seus alunos; sobre 

a Didática, a organização dos conteúdos; o como fazer o planejamento de tempo de aula; 

como realizar o planejamento das ações durante as aulas; o como utilizar a autonomia; o 

como trabalhar com os métodos propostos pelas escolas; as noções de psicologia infantil. 

Tais aspectos foram possíveis de perceber, somente, por meio da observação, pois nos 

relatos da entrevista e da escala os professores demonstram não perceber os 

desconhecimentos que tem sobre o trabalho realizado na sala de aula.  
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Já os dados coletados nas entrevistas, na escala e nos questionários online não 

trazem aspectos dos desconhecimentos de forma objetiva e pontual como os dados da 

observação. Nesses instrumentos os professores relatam que o trabalho docente era como 

um “mundo desconhecido”, mas as dificuldades citadas por eles não são referentes aos 

aspectos didáticos, e sim são referentes a aspectos estruturais como: o número de alunos 

por sala; as políticas educacionais que se modificam de acordo com os governantes; as 

famílias que segundo alguns professores, são famílias desestruturadas e por isso, não 

auxiliam no desenvolvimento escolar dos alunos; o número de alunos por sala de aula que 

dificulta o atendimento individual dos alunos, e diante de dificuldades como essas, os 

professores afirmam sentirem-se despreparados para o trabalho docente.  

Com relação à idealização profissional, foi possível identificar que cada professor 

idealizou previamente a profissão. A professora Andressa (nome fictício) formou-se em 

Pedagogia e em seguida especializou-se em Alfabetização e Letramento. Após concluir a 

especialização, a professora Andressa iniciou a carreira docente trabalhando com alunos do 

1º ano do Ensino Fundamental I, em uma escola Estadual, na cidade de São Paulo. A 

professora afirmou que, considerava-se preparada para iniciar a carreira docente, mas a 

realidade não correspondeu as suas expectativas, pois várias atividades que ela aprendeu 

no curso de especialização não obtiveram resultados positivos na sala de aula. Essa 

professora argumenta que pensava que “iria dar conta do trabalho”, mas o resultado não foi 

o esperado.  

Tanto nas cenas como nos relatos na entrevista fica evidente, que muitas ações da 

professora Andressa em sala de aula culminou em desilusão. Foram muitas atividades 

trabalhadas em sala de aula que não alcançaram resultados positivos. Uma das mais 

gritantes dificuldades da professora Andressa, que resulta na desilusão, é a indisciplina dos 

alunos, pois durante o tempo em que a pesquisadora permaneceu na sala de aula dessa 

professora, as crianças permaneciam andando pela sala, conversando, brincando, entre 

outras coisas. A professora alega que a indisciplina dos alunos é a causadora dos resultados 

negativos do seu trabalho. 

Já o professor André (nome fictício) afirmou que idealizava ser “o professor”, ele 

acreditava que os professores deveriam ser inovadores para “fazer a diferença”, mas ao 

iniciar na profissão percebeu que as condições de trabalho dificultavam a realização do 

trabalho.  
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O professor André se desiludiu com as condições de trabalho. Ao responder ao 

questionário online esse professor afirma que, ter muitos alunos em uma mesma sala, ter 

um excesso de alunos com necessidades especiais sem as necessárias adaptações que 

garantissem uma verdadeira inclusão e a violência escolar, dificultam o trabalho do 

professor. Com relação à sala de aula, o professor André afirma que, a dificuldade que 

encontra é referente à indisciplina dos alunos, e também, encontra dificuldades com os 

alunos com dificuldade de aprendizagem. Diante desses fatores, o professor André afirma 

se sentir impotente.  

As dificuldades encontradas pela professora Sheila, no início da carreira, foi o fato 

de iniciar como eventual, e segundo ela, os alunos não respeitam os professores eventuais e 

isso dificulta o trabalho do professor. A desilusão da professora Sheila com relação à 

profissão docente, é o fato de que os professores pedem, “por favor,” para trabalhar, pois a 

indisciplina dos alunos impede o professor de realizar um bom trabalho. Outro fator que 

somente a professora Sheila destacou foi o fato de que os professores do Ensino 

Fundamental I são considerados “cuidadores”. Essa professora afirma que em muitos 

momentos ela se sente uma “cuidadora” e não professora, pois segundo ela, os pais dos 

alunos não se interessam pelo aprendizado das crianças e sim no tempo em que as crianças 

permanecem protegidas no ambiente escolar.  

Enfim, a professora Regina demonstra desilusão com relação à indisciplina dos 

alunos, com os pais ausentes.  

No que se refere à realização profissional, todos os professores pesquisados, 

afirmam que por mais dificuldades que tenha a profissão docente, vale a pena ser 

professor. Nenhum dos professores cogitou a possibilidade de abandonar a carreira, ao 

contrário demonstraram vontade de superar as dificuldades e desafios da profissão docente.  

Os dados apresentados nesta pesquisa demonstraram que, os professores estão 

iniciando a carreira docente sem os conhecimentos necessários para o exercício da função 

de professor. As cenas possibilitaram a visualização real, da ação de uma professora 

iniciante no exercício da docência em uma sala de aula com alunos do primeiro ano, e os 

dados não são positivos.  

Os cursos de Graduação, e até mesmo os cursos de especialização, não estão 

formando professores aptos para formar os alunos nas escolas. Em todos os relatos, os 
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professores afirmam que não se sentiam preparados para iniciar na profissão após terminar 

o curso de Pedagogia.  

O curso de Pedagogia tem um aspecto interdisciplinar. Já que é formado um 

profissional polivalente, ou seja, o curso de Pedagogia tem como objetivo formar um 

professor que poderá atuar na Educação Infantil, no Ensino Fundamental I, na 

Coordenação Pedagógica, na Direção de escolas, na Supervisão e Orientação escolar. 

Portanto, um pedagogo deve ter conhecimentos suficientes para trabalhar com crianças 

pequenas da Educação Infantil, portanto, é preciso que o pedagogo tenha os conhecimentos 

do Cuidar e Educar para desenvolver as crianças de 0 a 6 anos. No Ensino Fundamental I, 

o pedagogo terá como função Alfabetizar, assim como ensinar o Português, a Matemática, 

História, Geografia e Ciências. E por fim, o pedagogo deve ter conhecimentos sobre gestão 

escolar para atuar em cargos administrativos.  

Vale à pena refletir que o curso de Pedagogia, tem a duração de aproximadamente 

três anos. Será que é tempo suficiente para formar bons pedagogos, com todas as aptidões 

necessárias para o exercício das funções que poderá exercer?  

Os dados colhidos aqui indicam que, os professores não estão preparados para 

exercer a função. Os professores estão saindo das faculdades brasileiras, sem saberem 

como ensinar seus alunos. Consequentemente, os alunos das escolas públicas receberão 

uma educação de baixa qualidade.  

Não é intenção desse trabalho, culpar os professores pelos resultados negativos do 

sistema de ensino, pois, eles são também, vítimas de um sistema de ensino defasado. 

Infelizmente, é real o fato de que, muitos dos professores que estão atuando nas escolas 

brasileiras não incorporaram o capital cultural escolar necessário para ensinar seus alunos, 

gerando então, um círculo vicioso, pois se os professores perceberam uma formação frágil, 

será frágil a formação de seus alunos. 
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