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RESUMO 

 

A pesquisa apresentada nessa dissertação teve o objetivo de analisar as 
repercussões do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) na 
iniciação profissional docente dos egressos desse Programa, mais especificamente, 
na dimensão da profissionalidade. Para tanto, foi desenvolvido um estudo qualitativo. 
Os sujeitos da pesquisa foram 14 professoras iniciantes que atuam na Rede Municipal 
de Educação de Amargosa, sendo que sete delas são egressas do Pibid e sete não 
integraram o Programa. A proposta foi compararmos a indução profissional desses 
dois grupos de professoras e ao final, analisarmos como o Pibid repercutiu em alguns 
aspectos da profissionalidade de suas ex-bolsistas, quais sejam: inserção na escola, 
gestão de classe, conhecimentos específicos, avaliação e planejamento. Além delas, 
oito coordenadores pedagógicos, que falaram sobre as experiências das professoras 
iniciantes, também contribuíram com a pesquisa. Os professores e coordenadores 
foram ouvidos por meio de entrevistas semiestruturadas. Elas foram gravadas e após 
serem transcritas, passaram pela análise de conteúdo. Ao analisarmos a iniciação 
profissional das docentes, percebemos que os elementos da profissionalidade 
presentes na inserção profissional das professoras entrevistadas, de forma geral, 
foram bastante semelhantes entre os dois grupos de professoras. Entre eles, estão: o 
acompanhamento do trabalho pela equipe gestora, a relação com a comunidade 
escolar, os contatos iniciais com a docência na condição de professoras, a falta de 
domínio dos conhecimentos específicos, as estratégias para avaliar e planejar. E os 
aspectos que se destacaram foram as dificuldades apresentadas pelos professores 
não-egressos do Pibid diante do controle de turma, da transposição didática e da 
avaliação. Ou seja, foram elementos em que as ex-bolsistas do Programa se 
destacaram favoravelmente em comparação com as demais entrevistadas. Quando 
analisamos as repercussões do Pibid diante da profissionalidade das professoras 
iniciantes, observamos que elas avaliam muito positivamente o Programa e assinalam 
que o mesmo se sobressaiu, principalmente, nas suas habilidades para gerir as 
turmas e desenvolver os planejamentos. Já nas dimensões do domínio de 
conhecimento específico e avaliação, não houve tantos impactos, uma vez que foram 
aspectos menos trabalhados nos projetos institucionais que elas participaram. Assim, 
o nível de contribuição que o Pibid proporciona é relativo a forma como os projetos 
são operacionalizados, as atividades desenvolvidas e o tempo de permanência do 
bolsista no Programa. 
 
 
Palavras-chave: Inserção profissional. Professor iniciante. Profissionalidade docente. 

Iniciação à docência. Pibid.  
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ABSTRACT 

 

The research presented in this thesis aims to analyse the repercussions of Institutional 
Grant Program for Teaching Initiation (PIBID) in the professional beginning of the 
participants of the program. More specifically, in the professionalism dimension. 
Therefore, a qualitative study was developed. The subjects of the research were 14 
beginning teachers whom work in the Municipal education of Amargosa. Seven 
teachers integrated PIBID, however, the other seven did not participated of the 
program. The purpose was to compare the professional insertion of both groups of 
teachers and, at the end, analyse the influence of PIBID in the ex-sponsored students’ 
professionalism in different aspects. The aspects were the insertion in the school, class 
management, specific knowledge, assessments and planning. Furthermore, eight 
pedagogic coordinators contributed to the research sharing their knowledge about the 
beginning teachers’ experience. The teachers and coordinators were listened through 
the semi structured interview method. The interviews were recorded, transcribed and 
analysed by the content. The analyses of the professional beginning of these teachers 
revealed similarities between both groups. The similarities were the monitoring of the 
management teamwork, the relationship with the scholar community, the first contact 
with teaching as teachers, the lack specific knowledge and  strategies to evaluate and 
plan. The highlighted aspects were the difficulties shown by the teachers that did not 
experienced PIBID dealing with class control, didactic and evaluation. Those elements 
were considered an advantage for the PIBID participants in comparison to the others 
teachers interviewed. The analysis of the influence of PIBID in the beginning teachers’ 
professionalism concluded that the teachers rated the program positively, specially 
coping with abilities to manage the class and develop the planning.  In the dimension 
of specific knowledge and evaluation no impacts were detected because those aspects 
were less common in the institutional projects the teachers joined. Therefore, the level 
of contribution of PIBID depends on the form that the projects are operationalized, the 
activities developed and the time the students stay in the program.   

 

Keywords: Employability. Beginning teacher. Teaching professionalism. Introduction 

to teaching. PIBID. 
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CAPÍTULO 01 

INTRODUÇÃO 

  

A formação de professores tem se tornado tema de preocupação e estudo 

bastante recorrente no Brasil nas últimas décadas, principalmente a partir de 

1980 (DINIZ-PEREIRA, 2011). Muitos pesquisadores têm se dedicado a estudar 

a formação e o trabalho do educador e isso é evidenciado quando se observa 

que há “um aumento da produção científica sobre o tema, na visibilidade 

adquirida pela temática na mídia, pelo recente surgimento de eventos e 

publicações especificamente dedicadas às questões de formação docente” 

(ANDRÉ, 2010, p. 174). E nesse contexto, pesquisas sobre a docência também 

tem se ampliado deixando o foco somente dos professores em formação para 

se dedicar também aos professores iniciantes e em serviço. Revelando assim, a 

importância de se investigar essa primeira etapa do ciclo profissional docente 

(MARCELO, 1998; NONO; MIZUKAMI, 2006).  

Contudo, Nóvoa (2009, p. 27) nos diz que esse grupo de investigadores da 

formação de professores mais os especialistas na área estão promovendo “um 

excesso de discursos, redundantes e repetitivos, que se traduz numa pobreza 

de práticas”. Essa constatação se origina do fato de que diferentes publicações 

produzidas por diferentes instâncias, repetem os mesmos conceitos, as mesmas 

ideias, propostas, pensamentos e problemas. Portanto, todos esses discursos 

(que normalmente não escutam os professores), segundo o referido autor, não 

tem provocado mudanças significativas tanto no cotidiano quanto na formação 

dos professores. 

E um dos grandes problemas que ainda presenciamos nos cursos de licenciatura 

diz respeito ao afastamento entre a universidade e a escola básica que ainda 

não conseguiram se unir de forma consistente para juntas, prepararem os novos 

professores (LÜDKE, 2009; NÓVOA, 2009). Por consequência, professores são 

formados sem conhecer as demandas, as dificuldades, a cultura, a dinâmica e o 

funcionamento das instituições escolares, locais que se constituirão em seus 
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espaços de trabalho. Além do afastamento do contexto profissional e da falta de 

articulação entre a formação teórica e a prática, as práticas educacionais, 

escolares e de sala de aula não são devidamente abordadas, estudadas e 

problematizadas nos cursos de formação. Não há uma relação concreta com o 

trabalho docente (GATTI el at, 2014; VAILLANT, 2010). 

Sem esse contato frequente com os sujeitos e sem conhecer o espaço da escola 

em todos os seus níveis e modalidades, ao iniciarem a carreira profissional, os 

professores passam a vivenciar muitos dos dilemas que cercam a primeira fase 

da profissão docente (LÜDKE, 2009). Diante de todas essas demandas, uma 

tarefa urgente e complexa colocada para os cursos de formação de professores 

é o de pensar no atendimento às necessidades do professor no início da 

profissão (COSTA; OLIVEIRA, 2007; MARCELO, 2009; NONO; MIZUKAMI, 

2006).  

A realidade das licenciaturas não oportuniza inovações e avanços que permitam 

aos professores iniciantes “enfrentar o início de uma carreira docente com uma 

base consistente de conhecimentos, sejam os disciplinares, os de contextos 

sócio-educacionais, sejam os das práticas possíveis, em seus fundamentos e 

técnicas” (GATTI, 2009, p. 06). Dessa forma, sem essa preparação nos cursos 

de formação, os novos professores se veem desestruturados no início da carreira 

profissional, diante de uma realidade complexa, pensando em desistir da 

profissão, duvidando da sua competência e da importância da formação inicial 

que obteve (CARNEIRO, 1999; MARCELO, 2006; NONO, 2011).  

A iniciação profissional docente corresponde aos dois a três primeiros anos de 

trabalho (HUBERMAN, 2007). Geralmente, é um momento marcado por dúvidas 

e tensões, pois o profissional deve adquirir uma gama de aprendizados 

diferenciados, habilidades e desenvolturas em um pequeno espaço de tempo, 

para dar conta dos inúmeros desafios que o cotidiano profissional lhe coloca. É, 

portanto, uma fase extremamente importante e difícil dentro da carreira 

profissional docente, pois é a etapa do aprender a ser professor num contexto 

por vezes desconhecido e sem a parceria satisfatória de profissionais 

experientes (MARIANO, 2006).  
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Assim, o início da profissão docente é uma fase que segundo Nono (2011, p. 

19), influencia a permanência ou a desistência do professor no exercício docente 

e o perfil que esse professor iniciante terá. Nesse mesmo raciocínio, Nóvoa 

(2009) afirma que:  

 

Um momento particularmente sensível na formação de 
professores é a fase de indução profissional, isto é, os primeiros 
anos de exercício docente. Grande parte da nossa vida 
profissional joga-se nestes anos iniciais e na forma como nos 
integramos na escola e no professorado (NÓVOA, 2015, p. 15). 

 

Além de todas essas questões desafiadoras que perpassam a formação inicial e 

a inserção do professor na carreira, existem alguns dados oficiais e de alguns 

estudos realizados por pesquisadores como Gatti et al (2010), que apontam um 

quadro preocupante. Nos últimos anos, os cursos de licenciatura estão 

padecendo com a pouca busca pelos jovens por conta dos baixos salários, 

rotinas desgastantes e principalmente, pela atual condição de desvalorização da 

profissão docente. A preocupação reside na atração por novos professores, na 

formação de qualidade e na retenção dos bons educadores na docência, pois os 

melhores profissionais são aqueles com maiores possibilidades de deixar a 

carreira. Por isso é que mesmo nos países com grande oferta de professores, 

há preocupação em tornar atraente a carreira docente. 

Assim, temos uma realidade profissional caracterizada por um diagnóstico que 

apresenta: 1) um grande déficit de profissionais com formação específica em 

muitas áreas, sobretudo no campo das Ciências Exatas e da Natureza, 

principalmente nas séries finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio; 2) 

desencanto pela docência, o que tem provocado evasão de profissionais que já 

atuam na área; 3) a desmotivação de jovens pelo ingresso em cursos de 

licenciatura e um alto percentual de evasão dos que ingressam nestes cursos; 

4) cursos de formação com forte ranço tecnicista que não tem conseguido 

preparar adequadamente estes profissionais para o desafio do exercício da 

docência num contexto caracterizado pela complexidade que configura a 

educação contemporânea brasileira (GATTI et al, 2010; LAPO; BUENO, 2003). 

É na intenção de superar essa realidade conflituosa que diversos países (como 

Suécia, Inglaterra, Suíça, Cingapura, Estados Unidos e Japão) tem adotado 
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estratégias, políticas e programas distintos. São dirigidas maiores atenções as 

condições de trabalho, a remuneração, a valorização social da profissão, a 

formação inicial e continuada e acompanhamento para os professores iniciantes. 

Deste modo, as limitações que ainda presenciamos nos cursos de licenciatura 

resultam em uma série de adversidades que dificultam a vivência da iniciação 

profissional docente (GATTI et al, 2010). E nessa direção, a formulação de 

programas de iniciação à docência também se constitui em uma das estratégias 

usadas por muitos países para valorizar a docência, sua formação e indução 

profissional (GATTI et al 2010).  

Portanto, torna-se necessário a instituição de medidas, por vezes 

compensatórias, direcionadas tanto para a formação como para a iniciação do 

professor na docência. E ainda segundo Gatti et al (2010), esses programas têm 

obtido avaliações positivas em muitos lugares do mundo, pois além de 

proporcionar uma formação inicial de qualidade, também reconhecem e se 

preocupam com a inserção dos recém-formados na carreira. Autores como 

Abarca (1999), Marcelo (2006), Vaillant (2010) e André (2012), nos apresentam 

um balanço desses programas a nível internacional e nacional. Eles destacam 

iniciativas que, como o Pibid, são oferecidas ainda na formação inicial e outras 

que focam na indução profissional, auxiliando os professores após sua saída da 

graduação.   

Especialmente em nosso contexto brasileiro, foi instituído recentemente o 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), através da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Dentre 

seus principais objetivos, estão o de contribuir com o incentivo e a valorização 

do magistério, aprimorar a formação inicial de professores (contemplando a 

articulação entre as formações teórica e prática e a aproximação entre a 

universidade e a escola básica), promover a inserção dos futuros professores no 

seu espaço de atuação profissional e contribuir, consequentemente, com a 

melhoria da educação básica. 

Assim, o Pibid tem entre suas finalidades, incentivar, valorizar, fortalecer e 

qualificar os cursos de licenciatura e contribuir com as escolas da rede pública 

de educação básica, ao levar os alunos para vivenciar o chão da escola e ao 

desprender a formação inicial da universidade para os futuros espaços de 
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atuação profissional dos licenciandos, as escolas. O Pibid foi instituído em 2007 

e se concretiza com o desenvolvimento, por parte dos bolsistas, de atividades 

didático-pedagógicas e investigativas nas escolas de educação básica da rede 

pública de ensino que se tornam parceiras do Programa por meio da execução 

de projetos institucionais (SANTANA, 2013).  

Os integrantes do Pibid são os seguintes bolsistas: os licenciandos (alunos de 

iniciação à docência), os professores das escolas básicas (supervisores) e os 

docentes das universidades (coordenadores de área, de gestão de processos 

educacionais e institucional). E a quantidade desses bolsistas tem aumentado 

significativamente no país a cada edital publicado, da mesma forma que o 

número de Instituições de Ensino Superior (IES) e da educação básica 

envolvidas com o Programa.  

Atualmente, são atendidas 284 IES’s, através de 313 projetos institucionais, que 

juntos, integram 90.254 bolsistas. A tabela que segue detalha a quantidade de 

bolsas por função e por edital. 

 

Tabela 01. Quantitativo atual de bolsistas Pibid distribuído por 
função desempenhada e por Edital. 

TIPO DE BOLSA PIBID 
Edital n. 61/2013 

PIBID DIVERSIDADE1 
Edital n. 66/2013 

TOTAL 

Iniciação à docência 70.192 2.653 72.845 

Supervisão 11.354 363 11.717 

Coordenação de área 4.790 134 4.924 

Coordenação de 
gestão de processos 

educacionais 

440 15 455 

Coordenação 
institucional 

284 29 319 

Total 87.060 3.194 90.254 
Fonte: Capes (2015)  

 

Desse modo, diante da nossa atenção com as proporções que o Pibid vem 

tomando no país e com relação ao cenário que envolve a inserção do professor 

                                                           
1 Em 2013, pela primeira vez, a Capes lançou o Edital Pibid que contempla todos os cursos de 
licenciatura, com exceção das Licenciaturas em Educação do Campo e Indígena que são 
contempladas pelo Edital Pibid/Diversidade. 
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na docência, é que essa pesquisa se desenvolveu a partir do seguinte problema: 

Como o Pibid repercute no início da carreira profissional docente dos seus 

bolsistas egressos?  

É uma investigação que se volta para a iniciação profissional docente, destacada 

pela literatura como uma das mais relevantes, difíceis e desatendidas fases do 

ciclo da carreira do professor. E ao mesmo tempo, engloba um Programa que 

tem se destacado pela proporção que vem tomando no Brasil tanto em termos 

financeiros quanto de pessoal e instituições envolvidas. E portanto, nos cabe 

questionar quais são os reflexos do Pibid na profissionalidade de professores 

iniciantes que já estiveram na condição de bolsistas. Vale destacar que nosso 

foco é na dimensão da profissionalidade, pois nesse estudo não 

contemplaremos nesse estudo, as questões relacionadas diretamente com a 

profissionalização. 

Ademais, o número de estudos que se dedicam ao professor em início de 

carreira precisa ser ampliado, conforme sinalizam Mariano (2006), Papi e Martins 

(2010) e Corrêa e Portella (2012). No levantamento que produzimos2 nas 

Reuniões Anuais (RA’s) da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 

em Educação (ANPEd), no Portal Scielo e no Portal de Periódicos da Capes, 

identificamos um número baixo de pesquisas que tomam a iniciação profissional 

docente como objeto de estudo, tendo em vista a vasta dimensão das 

investigações educacionais no Brasil. 

Mariano (2006) analisou todos os trabalhos publicados na ANPEd entre os anos 

de 1995 a 2004 e dentro de um total de 3.038 produções, apenas seis tinham 

como foco de estudo o professor iniciante. Demos continuidade a esse trabalho 

e ao analisarmos as produções desse evento entre os anos de 2005 a 2013, em 

um total de 4.141 publicações, 25 estudavam o professor em início de carreira e 

dentre eles, cinco focavam no Pibid. Da mesma forma, ao fazermos uma busca 

dos trabalhos publicados nas plataformas online do Scielo e do Portal da Capes, 

localizamos ao todo, 51 artigos voltados para a temática da iniciação profissional 

docente, sendo que desse total, 31 estudavam o Pibid. 

                                                           
2 No próximo capítulo descrevemos como esse trabalho foi desenvolvido e seus principais 
resultados. 
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Assim, envoltos pela temática da inserção do professor iniciante na carreira, 

desenvolvemos uma pesquisa de natureza qualitativa (BOGDAN; BIKLEN, 1994; 

LÜDKE; ANDRÉ, 1986). Para tanto, nosso campo empírico foi a Rede Municipal 

de Amargosa e os sujeitos, 14 professoras iniciantes que atuam nesse município, 

cidade sede do Centro Formação de Professores (CFP) da Universidade Federal 

do Recôncavo da Bahia (UFRB). Destas participantes, sete delas são egressas 

do Pibid e sete não integraram o Programa. A proposta foi percebermos a 

indução profissional delas comparativamente e ao final, analisarmos como o 

Pibid repercutiu em alguns aspectos da profissionalidade de suas ex-bolsistas. 

Além delas, oito coordenadores pedagógicos, que falaram sobre as experiências 

das professoras iniciantes, também contribuíram com a pesquisa. 

Nessa perspectiva, Dazzani e Lordêlo (2012, p. 20) apresentam a importância 

de se avaliar programas e políticas sócio-educacionais através dos sujeitos 

egressos. “Eles são uma fonte privilegiada de informações que permitem 

entender o alcance, efeitos e consequências de uma ação educativa”. Assim, 

essa pesquisa volta-se para a escuta daqueles que integraram o programa e, 

após terem saído do mesmo, avaliarão a sua efetividade. 

Os professores e coordenadores foram ouvidos por meio de entrevistas 

semiestruturadas. Elas foram gravadas e após serem transcritas, passaram pela 

análise de conteúdo (BARDIN, 2009; PRADO, 2007), que possibilitou a análise 

das repercussões do Pibid sobre as seguintes categorias da profissionalidade 

docente: inserção na escola, gestão de classe, domínio de conhecimentos 

específicos, avaliação e planejamento. 

Assim sendo, esse texto apresenta o relatório da pesquisa. Além desse primeiro 

capítulo introdutório, está distribuído em outros cinco capítulos e mais as 

considerações finais. 

O segundo capítulo, “O início da carreira profissional docente”, apresenta, 

inicialmente, uma caracterização da dimensão profissional docente contemplada 

nessa pesquisa, que é a profissionalidade. Em seguida, falamos sobre o que a 

literatura debate sobre o início da carreira dos professores, falando das 

dificuldades enfrentadas pelos educadores iniciantes e as possibilidades 

formativas colocadas pelos pesquisadores da área para esses docentes que 
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estão nos primeiros anos de atividade profissional. No final do capítulo, 

apresentamos um levantamento/análise de parte da produção acadêmica 

referente a temática dos professores iniciantes. Dentro dessas reflexões, 

buscamos contribuições nos estudos de autores, como: Alves e André (2013); 

Ambrosetti e Almeida (2009); Brito et al (2005); Flores (1999); Huberman (2007); 

Lima et al (2007); Marcelo (1998; 2006); Nono (2011); Nono e Mizukami (2006); 

Nóvoa (2009), Quadros et al (2006); Roldão (2005), dentre outros trabalhos. 

No terceiro capítulo, “O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência”, tratamos principalmente sobre o Pibid, apresentando-o de maneira 

mais detalhada. Constam informações sobre a extensão do Programa no Brasil, 

bem como seu histórico e configuração atual na UFRB. Para apresentar essas 

informações, utilizamos documentos e editais do Pibid, informações do site da 

Capes, projetos institucionais da UFRB e relatórios tanto da Capes quanto dessa 

universidade, que versam sobre o Programa. 

No quarto capítulo, “O percurso Metodológico da Pesquisa”, consta o 

delineamento metodológica do estudo, versando sobre a abordagem da 

pesquisa, o contexto da investigação, o campo empírico, a definição da 

“amostragem”, os instrumentos e técnicas de recolha e análise dos dados e as 

questões éticas envoltas no estudo. Para tanto, recorremos aos estudos de 

Bardin (2009); Bogdan e Biklen (1994); Deslauriers e Kérisit (2008); Lüdke e 

André (1986) e Prado (2007). 

No quinto capítulo, “A iniciação profissional docente”, começamos a 

apresentar os resultados da pesquisa. Introduzimos o texto com uma análise do 

curso de graduação cursado pelas professoras. Em seguida, discutimos – 

separadamente, por grupo de professoras: egressas do Pibid e não-egressas – 

as vivências delas enquanto professoras iniciantes diante dos aspectos de 

profissionalidade já anunciados. E fechamos com uma análise comparativa entre 

as experiências descritas tanto pelas egressas do Pibid, quanto pelas que não 

são. Paralelamente, são apresentados os posicionamentos dos coordenadores 

sobre o trabalho das principiantes.  

No sexto capítulo, “As repercussões do Pibid na profissionalidade docente”, 

falamos mais detidamente sobre o Pibid, focando nas repercussões do 
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Programa em cada umas das dimensões da Profissionalidade docente 

abordadas nesse estudo. E fechamos com a avaliação que elas fazem do 

Programa tanto para a formação acadêmica quanto para o exercício da 

docência. 

E por fim, as “Considerações finais”, que apresentam algumas reflexões sobre 

o desenvolvimento da investigação e uma síntese dos principais resultados 

proporcionados pela pesquisa, problematizando-os diante da questão da 

pesquisa.  

Assim, esperamos que essa pesquisa contribua com a ampliação das 

investigações que se dedicam ao tema da iniciação profissional docente, na 

medida em que discute algumas dimensões da profissionalidade vividas por 

professores iniciantes. E que sirva para avaliar o Pibid como uma política de 

formação e iniciação à docência, que tem alcançado grandes proporções em 

todo o país atendendo muitas escolas básicas e instituições universitárias. Pois 

trata-se de um estudo que analisa se as experiências vividas pelo bolsista de 

iniciação à docência provocam impactos ou não no início da sua carreira 

profissional. 
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CAPÍTULO 2:  

O INÍCIO DA CARREIRA PROFISSIONAL DOCENTE 

 

 

Como já assinalado na introdução deste trabalho, essa investigação tem o 

objetivo de analisar as repercussões do Pibid no início da carreira de professores 

egressos desse programa, detendo-nos fundamentalmente nos impactos do 

mesmo sobre a constituição/exercício de algumas dimensões da 

profissionalidade desses docentes. Dessa forma, antes mesmo de começarmos 

a discutir um pouco sobre as especificidades, desafios e necessidades que 

demarcam o início da carreira docente, cabe falarmos sobre essa categoria 

focalizada na pesquisa que é a profissionalidade.  

 

2.1. A PROFISSIONALIDADE DOCENTE: PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

 

A partir dos anos de 1990, dentro dos debates investigativos sobre a docência, 

ocorre um redirecionamento do foco das discussões e a dimensão da 

profissionalidade emerge como uma temática relevante associada a ideia de 

profissionalização (AMBROSETTI; ALMEIDA, 2009). A profissionalidade tem 

obtido assim, crescente aumento nas pesquisas recentes e “[...] vem ganhando 

visibilidade no fórum das políticas educativas internacionais” (ROLDÃO, 2005, p. 

106). 

Essas duas expressões – profissionalidade e profissionalização – emergem de 

um vocábulo mais amplo que é profissão. Ambas se diferenciam de forma 

significativa, embora estejam dialeticamente associadas, pois 

 

O desenvolvimento da profissionalidade dos professores, que 
envolve os conhecimentos e habilidades necessários ao seu 
exercício profissional, está articulada a um processo de 
profissionalização, que requer a conquista de um espaço de 
autonomia favorável a essa constituição, socialmente 
reconhecido e valorizado. A ideia que subjaz às expressões 
profissionalidade e profissionalização é a da docência como um 
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processo de constituição e identificação profissional, 
desenvolvido pelos professores ao longo de sua trajetória, nos 
diferentes espaços de socialização, desde a escolarização 
básica, passando pela formação profissional e, principalmente, 
na organização escolar, onde os professores exercem e 
aprendem a profissão. Esse processo envolve uma relação 
dialética entre as condições sociais e institucionais colocadas ao 
trabalho docente e as formas de viver e praticar a docência, 
desenvolvidas pelos professores individual e coletivamente, que 
são constituídas e que constituem o contexto escolar 
(AMBROSETTI; ALMEIDA, 2009, p. 595). 

 

A profissionalização é vista como uma dimensão muito mais externa da 

profissão, que está “[...] relacionada à obtenção de um status profissional e ao 

reconhecimento social da profissão” (AMBROSETTI; ALMEIDA, 2009, p. 595). 

Portanto, envolve questões como a valorização profissional, as condições de 

trabalho, questões salarias, entre outros fatores. Já a profissionalidade docente, 

que desenvolve-se por meio das relações estabelecidas pelo professor nos seus 

diversos contextos sociais (AMBROSETTI; ALMEIDA, 2009), está relacionada 

com o conjunto de destrezas, comportamentos, conhecimentos, atitudes, valores 

e habilidades pertencentes e desenvolvidas por um determinado grupo 

profissional, o que por si só já justifica a necessidade social dessa profissão. Em 

se tratando da profissão docente, diz respeito aquilo que é específico a ação da 

docência e que a distingue dos demais ofícios (ROLDÃO, 2005).  

O contexto social, político, cultural, relacional, econômico e institucional no qual 

a profissão é exercida e as dificuldades da profissionalização, como as 

condições de trabalho, baixa remuneração, carga horária elevada, rotatividade, 

sobrecarga de trabalho e de funções, são condições que dificultam o trabalho 

docente, diminuem a atratividade pela docência, desvalorizam a profissão e 

inclusive, influenciam e interferem na profissionalidade dos professores (ALVES; 

ANDRÉ, 2013). Por isso, a existência da relação dialética entre essas duas 

dimensões na profissão da docência. Constituem-se em fatores também 

influenciáveis a heterogeneidade que caracteriza os professores (formação, 

trajetórias, nível em que atua, origem social, gênero). 

Apesar de haver, segundo Alves e André (2013), uma carência para a definição 

etimológica do vocábulo profissionalidade, ele provém do uso feito por sindicatos 

de trabalhadores italianos na tentativa de defender e preservar a especificidade 
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do seu ofício (ALVES; ANDRÉ, 2013). “É um conceito em desenvolvimento, 

produzido em outros campos de conhecimento e apropriado na área de 

educação” (AMBROSETTI; ALMEIDA, 2009, p. 591). A expressão 

profissionalidade passa a ser usada quando os termos/conceitos de 

profissionalização, profissionalismo e identidade não são mais suficientes e 

adequados; e ela pode ser compreendida ainda “[...] como movimento, como 

construção individual e coletiva que se corporifica no ambiente de trabalho e tem 

na práxis docente e nas relações dos professores com seus diferentes 

interlocutores a afirmação ou a negação da profissão” (ALVES; ANDRÉ, 2013). 

Podemos compreender a profissionalidade a partir de algumas características. 

Adotamos nesse trabalho os quatro caracterizadores do conceito de 

profissionalidade (consensuais entre os estudiosos do campo das discussões 

sociológicas das profissões) selecionados por Roldão (2005). A importância 

desses descritores está clara nas palavras de Alves e André (2003, p.05): 

 

Os caracterizadores de profissionalidade propostos por Roldão 
(2005) permitem, não só observar o profissional docente, mas 
olhá-lo com base em um conjunto coeso de proposições que 
podem permitir melhor compreensão da constituição da sua 
profissionalidade. Também podem auxiliar na compreensão do 
conjunto de conhecimentos profissionais que possibilita a essa 
“categoria” o domínio de um fazer capaz de conferir a seus 
integrantes, como propõe Tardif (2003), um exercício 
especializado, a constituição de um ofício para o qual, apenas 
esses agentes sociais reúnem as condições de exercê-lo.  

 

Assim como Roldão (2005), apresentamos as seguintes provocações: como 

podemos caracterizar a profissionalidade em geral? Quais descritores 

identificam socialmente uma profissão, diferenciando-a das demais? E no caso 

da docência, como se reconhece a atividade do professor? Qual sua importância 

e especificidade? A atividade docente na educação básica mantém 

correspondência com essas características?  

Para responder essas indagações, Roldão debate a profissionalidade, 

analisando-a e compreendendo-a a partir de quatro descritores: poder, saber 

próprio, clareza da função social desempenhada e sentido de comunidade 

profissional. Esses caracterizadores (presentes nas profissões em geral) ajudam 
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a pensar e a analisar a constituição da profissionalidade docente, isto é, aquilo 

que é específico à docência. Da mesma forma que auxilia na compreensão das 

habilidades profissionais que permitem o exercício da atividade docente (apenas 

para aqueles que são especializados e que reúnem as condições de fazê-lo).  

Por isso, preferimos apresentá-los fazendo um rápido contraponto com a 

docência.  

Roldão (2005) afirma que o caracterizador distintivo da docência é a ação de 

ensinar. Nesse sentido, a função social específica ao professor é a ação de 

fazer alguém aprender alguma coisa, isto é, consiste nas estratégias 

usadas pelos educadores para fazer com que os alunos aprendam os 

conhecimentos previamente selecionados. Para isso, os professores 

precisam recorrer a um saber próprio, que é indispensável ao exercício da 

função. É a característica mais fragilizada da profissionalidade docente. Pois 

ainda há conflito ao se definir entre os saberes que são específicos e de senso 

comum à docência. 

Apesar de ser uma das maiores categorias profissionais existentes na 

sociedade, não há um corpo coletivo docente autônomo que regula a profissão, 

o acesso ao exercício, o saber necessário e o controle sobre a ação. O que existe 

é uma agremiação sindical propulsada pela busca de melhores condições 

trabalhistas e não pelos processos de decisão sobre o objeto de trabalho. Além 

disso, esses profissionais têm um limitado poder de decisão sobre o trabalho 

desenvolvido e intervenção sobre a organização de seu trabalho; restam-lhes a 

defesa do poder dentro da sala de aula por lá obterem privacidade, o que gera 

pouca regulação sobre o trabalho desempenhado.  

A profissão que detém esses caracterizadores possui uma profissionalidade 

plena. O que não se observa na docência, pois “esses atributos não são 

contemplados em sua íntegra quando os utilizamos para analisar a profissão 

docente, o que de certa forma indica estar a docência guardando distância para 

a condição de profissão com estatuto que lhe dê sustentação” (ALVES; ANDRÉ, 

2013, p. 02). Isto é, quando nos reportamos a essas dimensões, notamos que 

algumas delas apresentam fragilidades diante do trabalho do professor. Sendo 

que para Roldão (2005), a categoria com maior fragilidade é a do saber 

específico ao trabalho docente.  
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Cabe assinalar que para desempenhar sua profissionalidade, os professores 

(enquanto grupo profissional circunscrito) recorrem a saberes e conhecimentos 

específicos que são restritos a sua função, sejam eles disciplinares, 

experienciais, pedagógicos (didáticos, metodológicos) e curriculares. Estes são 

difíceis de mensurar porque são plurais, temporais, heterogêneos, variados, 

sociais, históricos e provém de diversas fontes, como os saberes pessoais dos 

professores, os provenientes da formação escolar, da formação inicial, dos 

programas e livros usados no trabalho e da própria experiência no trabalho 

(ALVES; ANDRÉ, 2013; NONO, 2011; NONO; MIZUKAMI, 2006; TARDIF, 

2000). 

Especificamente nos estudos de Nono e Mizukami (2006), assim como Nono 

(2011), são destacados os principais conhecimentos usados pelos professores 

iniciantes, entre eles, os conhecimentos pedagógicos gerais (teorias e princípios 

gerais sobre o ensino e a aprendizagem), os específicos do conteúdo (conceitos 

e ideias sobre uma área do conhecimento), os pedagógicos do conteúdo 

(combinação entre o que sabe sobre o conteúdo e a forma de ensiná-lo).  

Portanto, os novos professores, diante de empecilhos ou não, mobilizam uma 

série de conhecimentos para dar conta do seu ofício, que é propiciar meios para 

que o aprendizado dos alunos aconteça. E sem deixar de considerar esses 

saberes, nos debruçamos a seguir sobre outros aspectos que envolvem a 

iniciação profissional docente, que se difere significativamente das outras etapas 

vividas por esses profissionais. 

 

2.2. A INSERÇÃO NA DOCÊNCIA: LIMITES E DESAFIOS  

 

Iniciar qualquer trabalho ou exercer uma nova função leva muitas pessoas a 

sentirem apreensão, ansiedade, emoção, entusiasmo, expectativa. Mas e na 

docência? Como os professores vivenciam a entrada na carreira? Quais são as 

situações desafiadoras vividas pelos novos profissionais? Quais delas são 

atribuídas a formação? Quais ações alternativas podem ser implementadas para 

tentar dar conta das dificuldades vividas por esses professores? Por quais 

descobertas e motivações passam os educadores para permanecerem na 
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profissão? O que torna esse momento tão difícil e sofrido para alguns? O que 

levam alguns deles a desistirem do exercício docente? São essas questões que 

tentaremos problematizar com a ajuda de estudiosos que se dedicam aos 

professores iniciantes. 

Esse trabalho tem como tema central a iniciação profissional docente, também 

denominado de indução ou inserção profissional. Não há um consenso entre os 

estudiosos da temática do professor iniciante sobre o tempo de duração dessa 

fase que pode variar de um a sete anos. Mas nesse trabalho consideramos os 

três primeiros anos de exercício profissional como aqueles que demarcam a 

iniciação docente, na mesma perspectiva de autores como Abarca (1999), Flores 

(1999), Brito et al (2005), Huberman (2007), entre outros. Período de tempo 

fundamental para que o professor conheça a cultura profissional onde está 

inserido e se coloque diante da sua identidade pessoal e profissional 

(MARCELO, 1998). 

Huberman (2007) diz que os professores passam por diferentes fases durante a 

carreira, nas quais experimentam sentimentos, dificuldades, expectativas e 

desafios diferentes (NONO, 2011). Nessa direção, ele aponta as seguintes 

etapas: entrada na carreira, estabilização, experimentação, procura por uma 

situação profissional estável e a preparação para a aposentadoria. 

Evidentemente, não são fases vividas de forma semelhante nem linear por todos 

os professores, mas com oscilações e regressões, pois há influências pessoais, 

profissionais e contextuais que influem sobre cada um dos profissionais 

(MARCELO, 1998). Portanto, localiza a inserção na docência como a primeira 

fase do trabalho docente.  

O ciclo da aprendizagem profissional docente é composto pela pré-formação 

(vivida pelos professores na condição de alunos e que pode influenciá-los 

inconscientemente durante o exercício da profissão), formação inicial (etapa de 

preparação formal desenvolvida nos cursos de licenciatura em instituições 

especializadas), iniciação na profissão (primeiros anos de exercício profissional 

vividos pelos professores iniciantes) e formação continuada (período que inclui 

as atividades formativas promovidas por instituições e pelos próprios professores 

ao longo da carreira) (PAPI; MARTINS, 2010). O período da iniciação, segundo 

Marcelo (2006), é um dos mais importantes e indeferidos dentro da carreira do 
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professor, esquecido tanto pelas instituições formadoras de professores como 

pelos espaços escolares onde atuam (FLORES, 1999). 

Nessa perspectiva, Nono (2011, p. 19) completa afirmando que “os primeiros 

anos de profissão são decisivos na estruturação da prática profissional e podem 

ocasionar o estabelecimento de rotinas e certezas cristalizadas sobre a atividade 

de ensino que acompanharão o professor ao longo de sua carreira”. Assim, há 

influência não só para a permanência ou não do professor na carreira, mas 

também define o tipo de profissional que ele se tornará. 

Por sua vez, Marcelo (2006, p. 07) define a iniciação profissional como 

  

[...] el período de tempo que abarca los primeiros años, em los 
cuales los professores han de realizar la transición desde 
estudiantes a docentes. Es um período de tensiones y 
aprendizages intensivos em contextos generalmente 
desconocidos y durante el cual los professores principiantes 
deben adquirir conocimiento professional además de conseguir 
mantener um certo equilibrio personal. 

 

Vale considerar que antes mesmo de estarem na condição de profissionais, os 

docentes estiveram no papel de alunos da escola básica, em contato direto e 

cotidiano com a cultura profissional docente. Contudo, essa convivência (como 

discente) não é suficiente para conhecer a docência a partir de uma perspectiva 

profissional. Assim, permeados por dúvidas e tensões, os neófitos devem 

aprender a lecionar e adquirir as competências profissionais necessárias em um 

curto espaço de tempo (MARCELO, 1998; NONO, 2011).  

Na maior parte dos estudos que se dedicam a tratar sobre os professores 

iniciantes, há uma referência a expressão choque de realidade3. O que significa 

dizer que ocorre um choque entre duas realidades: a concebida na universidade 

e a experimentada no cotidiano escolar (LIMA et al, 2007; MARCELO, 1998, 

2006; NONO, 2011), com uma tentativa de adaptação entre a imagem ideal que 

possuíam sobre a profissão e a realidade carente que encontram nas instituições 

escolares em que passam a atuar. Para Flores (1999, p. 174), essas primeiras 

barreiras provocam no professor principiante “[...] sentimentos de instabilidade e 

de desmotivação decorrentes da confrontação entre as expectativas e os 

                                                           
3 Expressão popularizada pelo pesquisador holandês Simon Veeman. 
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estereótipos idealizados durante o período de formação e a complexidade da 

realidade escolar”. Os professores se deparam com situações bem diferentes 

daquelas formadas antes da prática profissional, como colegas desmotivados e 

acomodados, alunos indisciplinados, a violência na escola e na sala de aula, 

salários muito baixos, condições de trabalho precárias (QUADROS et al, 2009).  

Entre alguns dos motivos que possibilitam esse fenômeno do choque de 

realidade, estão: 

 

Fatores de ordem pessoal e contextual convergem para a sua 
emergência:  eleição equivocada da profissão, atitudes e 
características pessoais inadequadas, formação inadequada 
(muitas vezes, demasiado teórica e pouco relevante para a 
prática), uma situação escolar problemática (relações 
autoritárias e burocráticas, estruturas organizativas rígidas, 
isolamento no local de trabalho, escassez de equipamentos, 
sobrecarga de trabalho, pressão dos pais, multiplicidade de 
funções e tarefas a desempenhar), etc. (FLORES, 1999, p. 174). 

 

Impulsionado por esse conjunto de fatores anunciados por Flores (1999), esse 

choque de realidade proporciona aos professores iniciantes viverem de forma 

paralela momentos de sobrevivência e de descoberta (MARCELO, 1998; NONO; 

MIZUKAMI, 2006).  

 

O aspecto de sobrevivência tem a ver com o “choque de 
realidade”, com o embate inicial com a complexidade e a 
imprevisibilidade que caracterizam a sala de aula, com a 
discrepância entre os ideais educacionais e a vida cotidiana nas 
classes de alunos e nas escolas, com a fragmentação do 
trabalho, com a dificuldade em combinar ensino e gestão de sala 
de aula, com a falta de material didático etc. O elemento de 
descoberta tem a ver com o entusiasmo do iniciante, com o 
orgulho de, finalmente, ter sua própria classe, seus alunos, e 
fazer parte de um corpo profissional. Sobrevivência e descoberta 
caminham lado a lado no período de entrada na carreira. Para 
alguns professores, o entusiasmo inicial torna fácil o início na 
docência; para outros, as dificuldades tornam o período muito 
difícil (NONO, 2011, p. 16-17). 

 

Apesar dessas adversidades, a maioria dos professores permanecem na 

profissão. Quais os motivos? O que há de tão atraente na docência? A literatura 

aponta o aspecto da descoberta, relacionado com os seguintes fatores: 

integração em um corpo profissional, sentimento de orgulho e responsabilidade 
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por ter uma turma, a afetividade e o acolhimento que dispõe aos alunos 

(principalmente os menos favorecidos economicamente), o comprometimento 

social com a profissão, a valorização do repertório de conhecimentos 

provenientes da relação com os colegas de trabalho e da formação continuada, 

o protagonismo desempenhado diante de outros, domínio do ensino e 

reconhecimento da comunidade escolar pelo trabalho desenvolvido (LIMA et al, 

2007; NONO, 2011; ROCHA, 2005).  

Já a sobrevivência está relacionada com o choque de realidade vivido pelos 

professores ao se depararem com a complexidade da escola e da sala de aula, 

com os dilemas, diferentes dos esquemas que ele havia construído sobre esses 

espaços enquanto foi formado. Contudo, vale ressaltar que há aspectos da 

prática docente que só são percebidos quando os iniciantes adentram 

profissionalmente a escola. O tornar-se professor só se efetiva com o exercício 

da profissão (GUARNIERI, 2005). Por isso, o novo professor inicia um processo 

de adaptação dos seus ideais com a realidade que encontra, marcada por 

adversidades, sejam elas relacionadas com a profissionalidade ou com a 

profissionalização (NONO; MIZUKAMI, 2006). 

Trata-se de uma situação vivida pelos professores iniciantes em seus primeiros 

anos de carreira e compreende um processo de ensino e de aprendizagens 

intensivas caracterizada por processos de ensaio-erro (FLORES, 1999; LIMA et 

al, 2007; MARCELO, 2006). Além disso, é cobrada para os novatos a mesma 

responsabilidade e competência ou até mais daquela esperada dos professores 

experientes. Isto faz com que esse período seja permeado por descobrimentos, 

aprendizagens, adaptação e transição. Circunstâncias essas, que em muitos 

casos, levam professores a desistirem de seus ideais inovadores e progressistas 

para acompanhar as práticas conservadoras antes criticadas quando estavam 

no curso de formação (FLORES, 1999; QUADROS et al, 2006).    

Considerando que algumas habilidades específicas da docência só são 

possíveis de serem desenvolvidas com propriedade ao longo do 

aperfeiçoamento da prática profissional, é possível dizer, baseado em Flores 

(1999) e Marcelo (2006), que os professores iniciantes cumprem duas funções: 

ensinar e aprender a ensinar. E nesse contexto, Marcelo (2006) explica que os 

professores neófitos têm os seguintes desafios:  
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[...] adquirir conocimientos sobre los estudiantes, el curriculo y el 
contexto escolar; diseñar adecuadamente el currículo y la 
enseñansa; comenzar a desarrollar um repertorio docente que 
les permita sobrevivir como professor; crear una comunidade de 
aprendizaje em el aula, y continuardes arrollando una identidade 
professional (MARCELO, 2006, p. 07). 

 

É uma condição desafiadora para aqueles que estão se inserindo na docência, 

pois entram em um mundo falado, mas que não foi experimentado, como dizem 

Quadros et al (2009). E ao mesmo tempo, são vistos como estrangeiros que 

adentram em um ambiente que conhecem (por conta da vivência como alunos) 

e desconhecem (cultura profissional), conforme destaca Marcelo (1998). Eles 

podem ainda conviver com mais dois fatores complicadores: o isolamento diante 

da comunidade escolar e ter que assumir as atividades tidas como mais 

complicadas pelos componentes da instituição que adentra. 

Vale destacar que em diversas áreas e ofícios, os profissionais mais experientes 

instruem os novatos, participando da sua indução e socialização profissional, 

enquanto os novos profissionais vão progressivamente assumindo atividades 

mais exigentes (FLORES, 1999). Na docência nem sempre ocorre dessa forma: 

“na escola o professor precisa encontrar a si mesmo, desenvolver seus próprios 

princípios e se utiliza de seus próprios meios”, permeado por sentimentos de 

drama, frustação, ansiedade e isolamento (QUADROS et al, 2009, p. 72). Diante 

desse mesmo posicionamento, Marcelo (2006) comenta que nas demais 

profissões, os iniciantes continuam aprofundando seus conhecimentos na área 

sob a supervisão de um colega mais experiente, na medida em que os primeiros 

socializam os conhecimentos teóricos atualizados que trazem dos cursos de 

formação. Ele completa dizendo que: 

 

Em realidad, si observamos cómo las profesiones incorporan y 
socializan a los nuevos miembros nos daremos cuenta del grado 
de desarrollo y estructuración que estas profesiones tienen. No 
es común que um médico recién egresado deba de realizar una 
operación de transplante de corazón. Ni mucho menos que a un 
arquitecto con poca experiencia se le asigne la construcción de 
um edificio de viviendas. No digamos de un piloto pocas horas 
de vuelo que se le deje comandar um Aerbus 340. Podríamos 
poner más ejemplos que nos mostrarían que las profesiones 
intentan proteger su próprio prestigio y la confianza de la 
sociedad y de sus clientes assegurandose que los nuevos 
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membros de la profesión tienen las competencias apropriadas 
para ajercer el oficio (MARCELO, 2006, p. 10). 

  

Surpreendentemente, a integração dos novos educadores na profissão ocorre 

de forma contrária. Aos principiantes são designados os piores cargos, as 

situações mais desafiadoras e complexas, as funções e turmas rejeitadas pelos 

professores experientes e com mais tempo na instituição em que trabalham 

(QUADROS et al, 2006). Por motivos como esses, associados a sentimentos 

fortes e por vezes, contraditórios, há uma defesa de autores como Marcelo 

(2006) para que se tenha mais atenção com os primeiros anos da docência, pois 

esse período é imprescindível para que se assegure professores motivados e 

comprometidos com a profissão. Isto porque a forma como esses iniciantes são 

inseridos na carreira pode, no limite, influenciar a possibilidade de abandono da 

profissão docente (LIMA et al, 2007). 

É nesse período de inserção na docência que ocorre a socialização profissional, 

pois é a partir desse momento que os professores principiantes têm a 

oportunidade de conhecer a cultura profissional com maior intensidade. É 

quando eles aprendem e se inserem no espaço escolar conhecendo as normas, 

as condutas, as práticas, os valores, os conhecimentos, os códigos internos, os 

conflitos e desafios que permeiam o espaço escolar e a profissão (FLORES, 

1999; MARCELO, 2006). 

Flores (1999) complementa dizendo que esse processo de socialização pode ser 

vivido de maneira diferente pelos professores iniciantes. Ao se depararem com 

a cultura profissional nesse percurso de socialização, eles podem adotar três 

distintos posicionamentos, analisados da seguinte forma: a) funcionalista: o 

professor iniciante aceita e assume passivamente a cultura profissional 

dominante na escola, dando continuidade e reproduzindo essas condições e 

disposições já existentes; b) interpretativa: ocorre uma negociação entre o 

professor e o contexto escolar e uma aprendizagem ativa do papel instituído pela 

escola; e c) crítica: o professor assume criticamente os valores e as normas da 

escola, focando na reflexão e transformação dos mesmos. Cabe considerar que 

outros determinantes também influenciam esse processo, como a escola, a sala 

de aula, o contexto externo da escola, alunos, colegas de trabalho, funcionários 

da escola, gestão, pais, a biografia do professor. 
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De tal modo, os professores podem ter um início de carreira fácil ou muito difícil. 

É muito importante destacar que as características do início da docência se 

diferenciam entre os professores iniciantes em termos de qualidade, quantidade 

e intensidade. A seguir, elencamos algumas ocorrências que podem variar 

segundo o nível de ensino, a escola, a localização, o público atendido, entre 

outros fatores que podem se fazer presentes também em outros momentos da 

carreira (embora com maior frequência na inserção profissional). Fizemos uma 

síntese geral de algumas dificuldades que podem ser presenciadas por esses 

profissionais quando iniciam a carreira a partir do que é apresentado por 

pesquisadores da área como Flores (1999), Lima (2004), Lima et al (2007); 

Marcelo (2006); Nono e Mizukami (2006), dentre outros.  

Tratam-se de situações desafiadoras que concretizam-se nos sentimentos 

vividos pelos novos professores, na relação com os alunos, com os colegas, com 

a gestão escolar, perfazendo o ensino, a avaliação, o planejamento, o trato com 

o conteúdo, entre outras dimensões que compõem a profissionalidade docente. 

 Sentimentos: de insegurança, preocupação, ansiedade, dúvida, tensão, 

desequilíbrio, cansaço, estresse, angústia, medo, solidão. Além de 

sobrecarga cognitiva diante dos muitos problemas enfrentados, 

percepção cansativa e exaustiva da profissão e preocupação com a 

aceitação de sua própria atuação. 

 No plano institucional: submissão em relação a opinião dos colegas 

mais experientes, conformismo e aceitação das regras e condutas já 

existentes na escola, desejo em agradar seus pares, isolamento dos 

colegas de trabalho por falta de comunicação e apoio e também por 

sentirem receio de compartilharem as dúvidas e dificuldades por medo de 

serem avaliados negativamente, relação hierárquica e burocrática com 

gestão, falta de apoio técnico e pedagógico compatível com as 

dificuldades, vontade de agradar os colegas que já trabalham na escola, 

sentimento de conformação com as regras existentes dentro da 

instituição, se identificando em muitos momentos com as decisões e 

valores apresentados pela maioria.  

 Na relação com os alunos: apreensão por problemas de disciplina e 

indisciplina (por conta do uso, às vezes inadequado, da autoridade), 
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insegurança quanto ao atendimento das necessidades individuais dos 

alunos (principalmente dos estudantes com dificuldades de aprendizagem 

e ritmos diferentes), problemas para promover a motivação e a gestão de 

classe, dúvida na diferenciação dos ritmos de aprendizagem, instabilidade 

na consignação de regras com os alunos. 

 Ensino: insegurança na experimentação de métodos de ensino 

diferenciados, influência e uso das experiências vividas na condição de 

estudantes, imitação acrítica de outras práticas, preocupação com sua 

competência, dúvida para administrar o tempo pedagógico, uso de 

variados modelos de ensino, sem constantes reflexões sobre os mesmos. 

 Conteúdos: preocupação com o domínio dos conteúdos específicos, 

dificuldade para usar os conhecimentos aprendidos no curso de formação 

inicial, dúvida na escolha das estratégias para ensinar os assuntos a 

determinado grupo de alunos, insegurança para priorizar e organizar 

conteúdos e para desenvolver conceitos, principalmente matemáticos. 

 Planejamento e avaliação: dúvidas para desenvolver planejamentos a 

longo prazo, para atender a diversidade da turma, distribuir as disciplinas 

no plano de aula, para avaliar os resultados dos trabalhos e atividades 

desenvolvidas e fazer a atribuição de notas. 

 Recursos: a carência do material didático necessário e infraestrutura 

inadequada para atender as necessidades dos alunos. 

 Condições de trabalho: acúmulo de exigências, sobrecarga de trabalho, 

instabilidade profissional, rotatividade entre escolas, salas superlotadas, 

cansaço físico e mental. 

 Relação com os pais por conta do distanciamento deles da escola. 

 

Como vimos, são elementos que podem interferir na autoestima e na imagem 

profissional do docente e estão relacionadas a fatores como: a realidade da 

escola, o clima organizacional e escolar, o domínio de competências gerais e 

específicas, interação com colegas, entre outros aspectos. São dificuldades que 

se vinculam a questões didático-pedagógicas, a relação com equipe gestora, 

colegas, pais, comunidade (BRITO et al, 2005). Situação agravada por viverem 
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essa mudança de função geralmente de forma solitária e com desconhecimento 

profundo do espaço de trabalho (MARCELO, 2006). 

São circunstâncias que – por condições específicas – podem não ser 

presenciadas por alguns professores iniciantes, que podem ser experimentadas 

fortemente no primeiro ano de trabalho por alguns, mas que podem permanecer 

durante o segundo e terceiro ano de trabalho de outros professores. Depende 

bastante da forma como ocorre essa inserção, da instituição onde trabalham, da 

forma como ocorreu a formação inicial, do acompanhamento, das condições de 

trabalho, entre outras circunstâncias. 

Diante de situações como essas, os professores vão adotando diferenciadas 

posturas ao longo do tempo, como: a) enfrentar os obstáculos e tentar 

desenvolver um trabalho árduo baseado em seus princípios e mantendo certo 

equilíbrio profissional; b) permanecer permeado por sentimentos contraditórios, 

com ansiedade, quando não obtém o necessário para concretizar seus ideais, 

ao compará-los com a prática indesejada desenvolvida; c) manter-se na 

docência reduzindo sua eficácia e adotando posturas e práticas consideradas 

inadequadas; d) continuar lecionando, seguindo as práticas antes criticadas no 

curso de licenciatura e alguma vezes, negando a realidade ou aceitando os 

conflitos; e) ficar na profissão com constantes ausências por meio de 

transferências, faltas, afastamento por doenças  e f) desistir da docência (NONO, 

2011; NONO; MIZUKAMI, 2006). 

Essa falta de atenção aos primeiros anos da carreira profissional docente tem se 

refletivo em muitos países através do abandono da docência por muitos 

profissionais, conforme assinala Marcelo (2006, p. 09): 

 

Em algunos países una gran cantidad desie profesores dejan la 
profesión dentro de los primeros años de enseñanza. El 
abandono es particularmente alto em escuelas de zonas 
desfavorecidas, suponiendo um alto coste social y personal. Por 
eso se há convertido em ua prioridade política reducirlo. Aun 
cuando los profesores principiantes no abandonen la 
enseñanza, um comienzo com dificultades em su carrera 
docente puede reducir su confianza em la profesión y puede que 
los alunos y las escuelas se resientan. 
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E nessa perspectiva, Marcelo (2006) nos apresenta os cinco principais motivos 

pelos quais alguns professores iniciantes desistem da docência: a) porque são 

atribuídas aos novos professores as turmas rejeitadas pelos demais professores 

– por se tratar principalmente, de alunos com mais dificuldade, indisciplinados e 

de turmas com alunos especiais; b) por conta da sobrecarga de trabalho 

associada, evidentemente, a baixa remuneração e a rotinas de 40 horas 

semanais; c) pois são levados a ensinar um nível, turma ou disciplina que não 

são habilitados; d) quando não recebem apoio institucional, da gestão escolar, 

não participam de tomadas de decisões durante os primeiros anos de profissão 

e e) porque se sentem isolados dos colegas de trabalho. 

Diante desses conflitos e circunstâncias em que a indução profissional dos 

professores ocorre e para contribuir com a redução do número de professores 

que deixam a docência para seguir outras trajetórias profissionais, a literatura 

pertinente cita algumas estratégias que poderiam ser adotadas para amenizar 

este choque inicial vivido diante da realidade escolar. São questões que 

envolvem mudanças contextuais (condições de trabalho docente), 

organizacionais (o trabalho desenvolvido nas instituições) e também de 

formação inicial (ABARCA, 1999).  

  

2.2.1. Estratégias e necessidades formativas para os professores 

iniciantes 

 

Primeiro, faz-se necessário que ainda na formação inicial, os centros de 

formação de professores se articulem com os espaços escolares, com o intuito 

de torná-los parceiros e protagonistas na preparação dos novos docentes. Para 

isso, é preciso se pensar em projetos eficientes, exequíveis e construídos 

colaborativamente, pois “é inútil propor uma qualificação baseada na 

investigação e parcerias entre escolas e instituições universitárias se os 

normativos legais persistirem em dificultar esta aproximação” (NÓVOA, 2009, p. 

20). E, além disso, devemos impedir que os estágios sejam os únicos momentos 

de “visitas” nas escolas, mas que os demais componentes curriculares, 

articulados, desenvolvam seus trabalhos tomando a realidade das escolas da 
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rede de educação básica e vendo nos professores fonte de conhecimento e 

formação. 

É nessa perspectiva que Nóvoa (2009) defende rigorosamente a necessidade 

de “se passar a formação de professores para dentro da profissão”. Isso quer 

dizer que é preciso que os professores formadores e os professores da educação 

básica assumam, juntos, a preparação de novos quadros docentes. Por 

consequência, teremos uma maior presença das nossas propostas teóricas 

sendo debatidas dentro da profissão, com questões investigativas ancoradas na 

ação e no trabalho docente e os professores serão formados tendo as 

referências internas da sua profissão. Com essas práticas, instituímos outra 

lógica de formação, dando voz e vez aos professores experientes e abrindo o 

espaço da sala de aula como lugar de aprendizagem, reflexão e formação. 

Assim, um dos papéis que os centros de formação de professores devem 

assumir é auxiliar o licenciando na sua inserção na carreira. Trata-se de “[...] um 

acompanhamento, um suporte no início da profissão, não de forma pontual e 

limitada”, mas de maneira institucional (CARNEIRO, 1999, p, 19). Uma vez que 

há uma ruptura muito brusca dos professores recém-formados com o curso de 

formação (FLORES, 1999). As universidades poderiam acompanhar o iniciante 

através de assistência, apoio, partilha e interação entre professores e instituições 

formadoras. 

O início da carreira, segundo Marcelo (2006), nos leva a pensar ainda sobre a 

necessidade de formação continuada para os professores iniciantes. Ele critica 

a forma como essa formação ocorre, alegando que são organizadas com 

pequena duração, distantes das escolas e sem efetiva mudança das crenças e 

práticas docentes (ANDRÉ, 2012). Diante dessa conjuntura, os professores 

iniciantes deveriam ser formados em programas de formação continuada que 

focassem nos seguintes aspectos: nas necessidades de aprendizagem dos 

alunos, nas demandas formativas dos professores, na escola e em seus 

conflitos, na resolução de problemas de forma coletiva e colaborativa, com maior 

fundamentação teórica, com reflexão ativa sobre a prática, experimentação de 

novos métodos de ensino e incentivo a socialização. Seria uma formação 

contínua, evolutiva, ancorada na escuta e na atenção as dificuldades tanto dos 

professores quanto dos alunos (da mesma forma que deve ocorrer com a 
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formação inicial), para melhorar a própria prática profissional, utilizando “[...] 

ejemplos prácticos, materiales como casos escritos, casos mutimedia, 

observaciones de enseñanza, diarios de profesores y ejemplos de tareas de los 

alumnos” (MARCELO, 2006, p. 12) 

Uma estratégia didático-metodológica que pode ser usada tanto em favor da 

iniciação à docência (formação inicial) como da inserção profissional docente 

(formação continuada) é estudada por Nono e Mizukami (2006, p. 390), que são 

os “casos de ensino”. “São narrativas que documentam eventos escolares e que 

trazem detalhes suficientes para que tais eventos sejam analisados e 

interpretados a partir de diferentes perspectivas”. Para isso, um sujeito (um 

estudante de licenciatura, por exemplo) descreve detalhadamente um evento 

escolar que ocorreu consigo. A partir da escrita de um texto, o mesmo é 

analisado sob diferentes perspectivas. São debatidas coletivamente as questões 

didático-pedagógicas que estão imbuídas no contexto, as boas condutas, os 

erros presentes, entre outros aspectos. Ou seja, os conhecimentos relacionados 

ao ensino são destacados através da descrição e reflexão dos casos de ensino.  

Deste modo, um fator que pode propiciar certo amadurecimento profissional 

diante da realidade da sala de aula é mencionado por Lima (2008, p. 141), 

quando defende a reflexão na prática e sobre a prática, tendo em vista que esses 

conhecimentos são alcançados por meio do manuseio do próprio exercício 

docente. A reflexão e a prática “[...] são pontos importantes no desenvolvimento 

de professores; a reflexão, de maneira particular, é essencial para que eles 

possam reconhecer a complexidade e a singularidade de grande parte das 

situações de ensino-aprendizagem”.  

Concomitantemente, Flores (1999, p. 177) aponta estratégias sugeridas pelos 

próprios professores neófitos e direcionadas para as dimensões em que mais 

sentem insegurança e dificuldade, que seriam: “[...] oportunidades para observar 

os colegas, a existência de um professor mentor, a melhoria de recursos da 

escola e a promoção de discussões e de workshops incidindo sobre as suas 

preocupações”, como a indisciplina, a gestão da aula e as necessidades 

educativas especiais dos alunos. Também é pertinente a elaboração de livros 
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que foquem no início da carreira docente versando sobre situações de ensino, 

contato com outros professores iniciantes, entre diversas outras possibilidades. 

Mas mesmo diante de todas essas necessidades aludidas pelos professores 

iniciantes, na maioria dos casos, como aponta Lima et al (2007), as escolas não 

tomam nenhuma medida, como a criação de algum projeto ou política 

institucional para contribuir com o trabalho desses professores em início de 

carreira. Esta questão tem se revelado um agravante para a permanência dos 

professores na profissão ou mesmo para o desenvolvimento profissional dos 

mesmos.  

Flores (1999) assinala a necessidade do desenvolvimento de um trabalho 

institucional coletivo e colaborativo. É preciso que as escolas estejam atentas 

para o acolhimento que fazem aos professores iniciantes e que a comunidade 

escolar se articule para desenvolver parcerias e apoiar esses novos 

profissionais. Trata-se de construir uma cultura de trabalho coletivo que deve ser 

“[...] capitaneada pela escola enquanto instituição. Especificamente em relação 

às professoras iniciantes, a instituição escolar é decisiva no suporte que lhes dá 

(ou deixa de dar), a fim de os alunos não serem os grandes afetados pelas 

evidentes e inescapáveis dificuldades que caracterizam o início da docência” 

(LIMA et al, 2007, p. 158). 

Deste modo, uma das maneiras de se amenizar a angústia que cerca o início da 

docência é a integração desses novos profissionais com um trabalho já 

desenvolvido por outros professores, uma vez que os iniciantes podem e devem 

aprender com os veteranos, com os mais experientes (LIMA, 2004; NÓVOA, 

2009). Em outras palavras, os professores iniciantes devem agregar uma 

comunidade de aprendizagem constituída por outros colegas para conversar 

com os demais sobre o ensino desenvolvido, o trabalho dos alunos, dúvidas, 

análise de problemas e alternativas, receber apoio também da direção, ouvir 

sugestões, comentários e debater os conhecimentos profissionais (NONO, 

2011). Trata-se de um trabalho colaborativo e coletivo entre os educadores 

experientes e iniciantes, com importância destacada por Marcelo (2009) e Nóvoa 

(2009). 
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Uma alternativa apontada por Abarca (1999) é a possibilidade de um 

acompanhamento dos professores nos seus dois primeiros anos de trabalho 

para valorizar a importância da reflexão conjunta e a troca entre pares de colegas 

de profissão mais experientes. A compreensão e o acompanhamento oferecido 

aos professores em início de carreira ocorrem distintamente entre diversos 

países. Variam desde acompanhamento burocrático a programas de formação 

que oferecem monitores para acompanhar e auxiliar os novos educadores 

(MARCELO, 2006, p. 11). 

  

Los programas de inserción profesional para los profesores 
principiantes están representado uma verdadeira alternativa a lo 
que hemos denominado “aterriza como puedeas”. Hay que 
aclarar que los programas de inserción han de entenderse como 
una propuesta específica para una etapa que es distinta tanto de 
la formación inicial como a la de formación en servicio. 

 

O foco desses programas é no acompanhamento desses professores novatos. 

E baseado em Vonk (1996), Brito et al (2005) nos apresenta quatro modelos de 

inserção profissional possíveis aos professores: a) no ‘el natural’ o professor 

iniciante começa sua carreira sem o acompanhamento de outros profissionais; 

b) no ‘colegial model’ o novato conta com a ajuda informal de outro professor; c) 

no mandatory competency model’ o iniciante é assistido formalmente por um 

professor supervisor; d) e no ‘formalized mentor protegee model’ existe a 

presença de um programa sistemático de indução profissional que oferece um 

supervisor preparado para acompanhar e orientar o novo professor.  

Cabe ainda salientar que Marcelo (2009), comentando os benefícios 

provenientes de programas de inserção profissional, conclui que eles, quando 

bem planejados e executados, colaboram com a redução das surpresas sentidas 

pelos professores nos primeiros contatos com o trabalho e também diminuem o 

abandono da profissão. Por sua vez, André (2012) completa dizendo que eles 

podem contribuir para atrair, preparar, recrutar e criar condições para que bons 

professores queiram permanecer na profissão. 

Diante do que foi exposto sobre as peculiaridades que caracterizam a inserção 

do professor na docência, devemos nos questionar: o que dizem os estudos que 

tem sido produzidos sobre esse tema? Qual sua proporção diante da pesquisa 
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educacional como um todo? Quais as incidências dos objetos de estudo? São 

essas indagações que tentaremos responder no tópico abaixo, a partir de alguns 

trabalhos que pesquisam o professor iniciante e o Pibid. 

 

2.3.  A PRODUÇÃO ACADÊMICA SOBRE A INSERÇÃO PROFISSIONAL 
DOCENTE E O PIBID: UMA ANÁLISE A PARTIR DA ANPED, SCIELO E 
DO PORTAL DA CAPES 

 

Com o objetivo de conhecermos um pouco das pesquisas que tem sido 

produzidas sobre a iniciação profissional docente (temática geral da pesquisa) 

e também sobre a iniciação à docência, já que estudamos nesse trabalho o 

Pibid, procedemos com um balanço de parte da produção cientifica que tem sido 

publicada em alguns bancos de dados. Essa revisão nos oportunizou reunir parte 

da produção cientifica produzida até o momento sobre esses temas e conhecer 

enfoques já investigados. É preciso avaliarmos um pouco o que já se produziu 

sobre nosso tema de estudo, situando-nos assim, dentro do campo investigativo 

do objeto de pesquisa (ALVES-MAZZOTTI, 2002; MARIANO, 2006; MARIANO, 

2006a; THERRIEN; THERRIEN, 2004) 

Para procedermos com esse balanço, fizemos um levantamento dos trabalhos 

que versam sobre as já citadas temáticas e que foram divulgados no Scientific 

Electronic Library Online (Scielo), onde é reunido e publicado, na internet, um 

conjunto de artigos científicos. Utilizamos ainda, o Portal de Periódicos da 

Capes, que também é uma biblioteca virtual que publica a produção científica 

nacional e internacional. Ambos foram usados por se tratarem de importantes 

bases de dados para consulta de periódicos no Brasil. Consultamos ainda as 

Reuniões Anuais da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação (ANPEd), que foi examinada por se tratar do maior evento científico 

para exposição de pesquisas educacionais do Brasil.  

Para identificarmos os trabalhos na ANPEd, fizemos um levantamento da 

produção apresentada entre a 28ª e a 36ª (2005-2013)4 RA. Uma vez que demos 

                                                           
4 A última RA da ANPEd ocorreu em 2013. A partir desse ano, os encontros passarão a ser 
realizado bianualmente. Assim, em 2015 será realizada a 37ª RA na cidade de Florianópolis 
(SC).  
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prosseguimento a pesquisa empreendida por Mariano (2006)5, que examinou os 

trabalhos publicados sobre os professores iniciantes entre a 18ª à 27ª (1995-

2004) RA da ANPEd. Assim como esse autor, efetuamos a busca em todos os 

24 Grupos de Trabalho (GT’s), tanto na modalidade de Comunicação Oral como 

de Pôster. Selecionamos os trabalhos fazendo a leitura dos seus títulos 

disponíveis na página online do evento e escolhemos aqueles que faziam 

referência a um dos seguintes descritores: iniciação à docência, Pibid, professor 

iniciante, professor principiante, inserção na docência, anos iniciais da carreira 

docente, socialização profissional, aprendizagem da docência, iniciação 

profissional docente. 

Essas mesmas expressões (palavras-chave) foram usadas para efetuar a busca 

nas bases online do Scielo e do Portal da Capes. Para isso, não fizemos 

nenhuma delimitação de ano, periódico, autor, IES ou outro critério de recorte. 

Ao obtermos a listagem dos trabalhos, também selecionamos aqueles que, por 

meio da leitura dos títulos, estavam vinculados aos descritores já anunciados.  

Na ANPEd, quando adicionamos os resultados que alcançamos aos de Mariano 

(2006), tivemos um total de 7.179 produções consultadas por meio da leitura dos 

títulos (incluindo comunicações orais e pôsteres), distribuídos em 18 anos e 28 

RA’s. Mas desse total de trabalhos, apenas 32 têm como foco de estudo a 

iniciação à docência ou a iniciação profissional docente, que corresponde a 

aproximadamente 0.4% do universo pesquisado. E em número ainda menor, são 

aqueles trabalhos que correspondem a estudos sobre o Pibid, que são cinco 

pesquisas, portanto, 15.62% das 32 produções. 

Esses dados nos revelam a baixíssima posição ocupada pela temática da 

iniciação à docência e dos professores iniciantes no conjunto da produção 

científica sobre a docência. É um resultado baixo, mesmo estando dentro de um 

evento como a ANPEd, voltado exclusivamente para as discussões 

                                                           
5 Mariano (2006) teve o objetivo de analisar o que os trabalhos apresentados na ANPEd e no 
Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino (Endipe) dizem sobre o processo de 
aprendizagem profissional da docência ocorrido no início da carreira. Para isso, ele efetuou um 
recorte temporal equivalente a uma década de pesquisa – dez reuniões da ANPEd e cinco 
ENDIPE’s –, para levantar nestes eventos os trabalhos que apresentaram como foco central de 
discussão o início da carreira docente. Mas para fins do nosso trabalho, consideramos apenas 
os resultados que Mariano obteve com a pesquisa na Anped.  
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educacionais. Essa constatação coaduna com as investigações de Papi e 

Martins (2010) e Corrêa e Portella (2012), que também sistematizam o estado 

do conhecimento sobre os professores iniciantes e destacam a importância da 

continuidade e do aumento das pesquisas sobre o início da carreira docente, 

tendo em vista a relevância dessa fase dentro do ciclo da profissão docente. 

A tabela que segue apresenta esses dados provenientes da produção da ANPEd 

(incluindo os dados de Mariano (2006)) de forma mais detalhada: 

 

Tabela 026: Distribuição dos trabalhos da Anped por ano de produção e 
modalidade da apresentação (1995-2012). 

Reunião 
Anual (RA) Ano 

Comunicações Pôsteres 

Total 
geral 

ID Pibid Total 
geral 

ID Pibid 

18ª 1995 239 - - 34 - - 

19ª 1996 264 - - 76 - - 

20ª 1997 152 1 - 78 - - 

21ª 1998 215 - - 74 - - 

22ª 1999 240 - - 105 - - 

23ª 2000 261 - - 75 - - 

24ª 2001 264 1 - 85 - - 

25ª 2002 287 1 - 71 - - 

26ª 2003 271 - - 59 1 - 

27 2004 304 1 - 67 1 - 

28ª 2005 443 4 - 113 3 - 

29ª 2006 325 2 - 68 3 - 

30ª 2007 378 - - 79 - - 

31ª 2008 347 1 - 80 - - 

32ª 2009 313 - - 58 - - 

33ª 2010 346 2 - 49 - - 

34ª 2011 412 2 - 93 1 1 

35ª 2012 368 4 1 87 - - 

36ª 2013 327 3 3 72 1 - 

Total 5.756 22 4 1.423 10 1 
Fonte: Elaboração própria com base em Mariano (2006) para o período 1995 a 2004 e 
levantamento realizado pela autora nos Anais online da 28ª a 35ª RA da Anped, para o período 
2005 a 2012. 
 

No que diz respeito aos resultados encontrados nos trabalhos publicados nos 

periódicos, selecionamos 15 artigos no Scielo (5 estudam o Pibid, 33.3%) e 36 

                                                           
6 Esse é o único momento que usamos os resultados da pesquisa elaborada por Mariano (2006). 
Portanto, não analisamos os trabalhos que ele selecionou. 
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no Portal da Capes (21 tem o foco no Pibid, correspondendo a maioria dos 

trabalhos, com 58.3%). A tabela que segue distribui esses trabalhos por ano: 

 

Tabela 03. Artigos do Scielo e da Capes por ano de publicação. 

Fonte 

Ano de publicação (2000-2015) 
00 01 02 04 08 09 10 11 12 13 14 15 

Scielo 01 - 01 - 01 - - - 02 03 03 04 

Capes - 01 - 01 - 02 03 02 11 11 05 - 

Total 01 01 01 01 01 02 03 02 13 14 08 04 
Fonte: Elaboração própria com base em levantamento realizado no Scielo e Portal Capes.  

 

Portanto, os resultados apresentados na ANPEd, Scielo e Portal da Capes, 

somam um total de 76 trabalhos, sendo que desse total, 31 tem o Pibid como 

parte do objeto de estudo, dado esse que corresponde a aproximadamente 

40.8% da produção selecionada. O ano de 2013 é o que conta com o maior 

número de publicações sobre o Pibid (14 textos). Portanto, observamos um 

decréscimo na quantidade de publicações sobre o Pibid nos anos mais recentes. 

Uma hipótese a considerar é que 2013 foi o ano de realização da última edição 

da ANPEd.  

A produção da ANPEd é organizada por GT. E a maior incidência dos trabalhos 

que consultamos está no GT “Formação de professores”, que conta com oito 

trabalhos publicados (Apêndice F). No caso do Scielo e do Portal da Capes, os 

artigos são organizados e publicados por meio de revistas científicas. Ao 

analisarmos a distribuição dos artigos por periódicos (Apêndice F), vemos que a 

“Revista Entrever” e a “Olhar de Professor” são as que contam com maiores 

números de publicações, sete e cinco, respectivamente. Ao todo, foram reunidos 

artigos divulgados em 25 periódicos. 

No Apêndice F também apresentamos uma distribuição desses trabalhos pela 

proveniência institucional dos autores7 e consequentemente, por estado e 

região. Em referência ao quantitativo de trabalhos, temos 2 na Região Norte, 5 

no Nordeste, 24 no Sul, 35 no Sudeste, 7 no Centro-Oeste e mais 3 trabalhos 

que são de universidades do exterior. Portanto, temos a predominância dos 

                                                           
7 Nos trabalhos com mais de uma autoria, levamos em consideração as informações do 
primeiro autor. 
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estados do sul publicando o maior número de trabalhos sobre o professor 

iniciante e o Pibid.  

Dentre as 41 instituições identificadas, a grande notoriedade é da Universidade 

Federal de São Carlos (UFSCar) que detém o maior número de publicações (11 

trabalhos), enquanto a maioria conta com apenas uma produção. Vale destacar 

que dessas IES, apenas nove são privadas.   

E após essa caracterização geral, procedemos com uma análise desses 

trabalhos com a finalidade de identificar os enfoques dessas diferentes 

pesquisas. Para esse fim, fizemos a leitura dos resumos dos textos. Quando não 

conseguimos obter as informações necessárias no resumo, fizemos uma leitura 

dos textos completos. Trata-se de uma classificação da produção por temáticas, 

as quais foram emergindo a partir do contato com os artigos. Como resultado, 

obtivemos 10 categorias, com diferentes números de trabalhos em cada uma: 

 

Quadro 01. Classificação dos trabalhos por categorias temáticas. 

Categoria Incidência de estudos 

1. O Pibid e a formação docente 26 

2. Ações formativas de iniciação à docência 
desenvolvidas no Pibid 

12 

3. Formação continuada de professores 
iniciantes 

08 

4. A iniciação profissional de professores 
universitários 

07 

5. A inserção e o desenvolvimento profissional 
dos professores iniciantes na docência 

06 

6. Estado do conhecimento sobre a temática do 
professor iniciante 

05 

7. A construção e o aprendizado do início da 
docência 

05 

8. A socialização profissional docente 03 

9. Dilemas do professor iniciante 03 

10. A prática pedagógica de professores 
iniciantes 

01 

  Fonte: Elaboração própria. 

 

Ao fazermos uma reflexão sobre a incidência de trabalhos em cada uma das 

temáticas, vimos que as duas primeiras categorias são as que contam com a 

maior quantidade de trabalhos (38 artigos) e assim, correspondem exatamente 
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a metade de toda a produção identificada (76 artigos). Portanto, a metade dos 

artigos analisados apresentam estudos que pesquisam o Pibid, pois eles estão 

dentro de categorias que versam sobre a formação docente e as experiências 

desenvolvidas no Programa. 

A categoria temática “O Pibid e a formação docente” abarca 26 artigos que 

analisam as relações do Pibid com a formação docente na perspectiva de 

diferentes cursos de licenciatura, como Matemática, Pedagogia, Psicologia, 

Física e História. Essas pesquisas se apresentam favoravelmente a proposta do 

Pibid, na medida em que falam das suas potencialidades e contribuições para a 

iniciação à docência e também sinalizam críticas e alguns desafios para o 

Programa. As abordagens a que eles se referem quando problematizam a 

formação docente dentro do Programa também são diversificadas, mas 

destacam-se temas como a relação teoria e prática, o papel da 

escola/universidade, o currículo e o Pibid como política de formação docente e 

democratização do Ensino Superior. 

De forma geral, os estudos incluídos dentro dessa categoria concluem que o 

Pibid está proporcionando a inserção dos bolsistas na docência, fazendo-os se 

aproximarem da profissão, das situações de trabalho escolar e das formas de 

estar e agir na docência. Há aqueles que destacam o Programa como um 

elemento articulador entre a pesquisa, o ensino e a extensão, com uma nova 

visão e valorização da formação, da docência, do trabalho e do desenvolvimento 

profissional docente. Além disso, tratam das diversas atividades e experiências 

que são desenvolvidas como colaboradoras tanto para os licenciandos como 

para os alunos da Escola Básica e da necessidade do Pibid provocar ações nas 

políticas de carreira docente, nas políticas definidoras de condições do trabalho 

docente, no estreitamento entre a política e a comunidade escolar de 

aprendizagem atendida. 

Nos artigos inclusos na segunda categoria com maior incidência de trabalhos, 

“Ações formativas de iniciação à docência desenvolvidas no Pibid”, estão 

presentes discussões que versam sobre experiências distintas executadas no 

âmbito do Pibid. São projetos que se envolveram com práticas de formação 

colaborativa, oficinas pedagógicas, diário de bordo, atividades experimentais, 

memoriais, expressões artísticas, intervenção comunitária e a educação étnico-
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racial. Todos esses aspectos foram planejados e executados com o propósito de 

potencializar a experiência de iniciação à docência, a formação docente e a 

colaboração com as escolas. 

Entre os principais resultados descritos que foram obtidos a partir dessas 

experiências, estão: a capacidade da equipe de bolsistas de organizar, planejar 

e programar tarefas; a intervenção dos acadêmicos com a produção de materiais 

didáticos, divulgação de artigos, criação de propostas, planos de trabalho, entre 

outros; oportunidade enriquecedora para a construção de uma identidade 

docente reflexiva e inovadora; a aprendizagem do ensino via uma série de ações, 

entre as quais se ressalta a criação; estímulo a aprendizagem e o interesse dos 

alunos da escola envolvidos no programa. Trata-se de uma imersão na vida 

escolar de forma dinâmica, fugindo da apatia observada em sala de aula.  

Outra categoria bastante presente nos objetos de estudo da produção que 

analisamos foi “Formação continuada de professores iniciantes”. Há 

referência a trabalhos que envolvem pesquisa-formação, programas de 

instrução online, educação à distância e grupos colaborativos. Alguns artigos 

citam programas de apoio e auxílio a inserção profissional docente, com ações 

formativas voltadas aos professores iniciantes no momento do concurso de 

ingresso. São iniciativas inseridas em uma política de formação continuada e 

programas de aproximação entre universidade e escola que podem favorecer a 

entrada na docência.  

Essas iniciativas são direcionadas para a formação, o desenvolvimento 

profissional e a construção da identidade do docente em início de carreira. A 

sistematização dos resultados oriundos desses processos formativos aponta que 

os professores produzem olhares menos ingênuos sobre a realidade das 

instituições educativas, legitimam conhecimento profissional e revigoram a 

opção inicial pela profissão docente. Além disso, a formação continuada incita 

professores a refletirem sobre suas práticas e a produzir conhecimentos no 

contexto que atuam, oferecendo subsídios positivos para a sua prática 

pedagógica e promoção do desenvolvimento profissional da docência. Contribui 

assim, com a promoção de aprendizagens relacionadas às necessidades 

características do início da docência e com elementos para os processos de 

formação continuada em geral. 
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Os trabalhos que se inscrevem dentro da temática “A iniciação profissional de 

professores universitários” são aqueles que se reportam ao desafio da 

entrada na carreira docente universitária. Falam, inclusive, sobre o perfil 

profissional desses docentes iniciantes, dos dilemas e aprendizados que os 

mesmos vivenciam. As pesquisas incorporadas dentro dessa categoria 

concluem que a docência universitária não carrega somente referências 

positivas, pois nem sempre esses iniciantes encontram nos ambientes que os 

acolhem uma cultura de valorização das práticas pedagógicas e eles também 

não foram preparados para o exercício dessa função. Algumas dificuldades 

sinalizadas se direcionam para o sentido da relação entre ensino e pesquisa, 

dificuldades relacionadas à gestão de sala de aula, insegurança com a didática, 

em relação ao apoio (ou não) dos colegas de trabalho e ao número de atividades 

desempenhadas. Portanto, esses docentes apresentam uma realidade típica de 

início de carreira, com dificuldades e anseios peculiares desse período. Há 

resiliência perante as exigências da nova profissão. 

Dentro da categoria “A inserção e o desenvolvimento profissional dos 

professores iniciantes na docência”, estão as produções que falam sobre a 

implicação da formação inicial e da cultura docente na inserção profissional do 

educador. Também há um trabalho que discute o desenvolvimento profissional 

de professores iniciantes bem sucedidos. Entre as constatações apresentadas, 

está a de que os professores iniciantes atendem as exigências e tentam romper 

com o sistema vigente. As condições concretas e as situações emergentes na 

esfera da atuação docente levam os professores a vivenciar uma busca sem fim 

de soluções para o fazer cotidiano. Apesar das diversas dificuldades, os 

professores têm um significativo gosto pela sua profissão. Em alguns casos, 

evidenciam também uma atitude de empenho com sua formação. Os estudos 

propõem, assim, o aprofundamento no modo como as condições de exercício da 

profissão influenciam o desenvolvimento de docentes em fase de inserção 

profissional. 

Os trabalhos que fazem um “Estado do conhecimento sobre os professores 

iniciantes” analisam a produção acadêmica buscando aproximações e uma 

revisão dos estudos que englobam políticas e práticas da inserção profissional 

docente, a construção do início da docência. Eles constatam que muitas 
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pesquisas focam na prática pedagógica do professor, na construção de sua 

identidade, na socialização profissional e nas dificuldades encontradas. 

Demonstram também as poucas ações de formação para esses professores. O 

que se destaca são os trabalhos sobre experiências de acompanhamento e 

formação dos iniciantes, que enfatizam a necessidade das pesquisas brasileiras 

se dedicarem mais ao tema, pois ainda é pouco explorado nas diferentes regiões 

do país. 

Os artigos que apresentam pesquisas com o objeto de estudo próximo ao tema 

“A construção do início da docência” tratam dos desafios e subjetividades do 

constituir-se professor durante os primeiros anos de atividade profissional, das 

trajetórias de formação e da aprendizagem da docência. Também há uma 

análise da relação entre a produção e as políticas públicas dirigidas ao início da 

docência. As pesquisas consideram que a constituição profissional docente 

provém de múltiplas e complexas interações e que diante das dúvidas e 

dificuldades, torna-se importante o apoio da escola. Além disso, concluem que a 

entrada na escola desencadeia uma série de aprendizagens e reflexões em torno 

da própria prática docente e uma avaliação problematizadora da formação na 

universidade. 

Com menor incidência, apareceram as pesquisas sobre “A socialização 

profissional docente”. São as que estudam como o professor se socializa e é 

socializado na profissão e a implicação da organização escolar nesse percurso. 

Os resultados obtidos revelaram que nesse processo de socialização, há 

rupturas que ocorrem na trajetória do desenvolvimento profissional docente; 

existem especificidades que estão presentes nesse momento e que a 

organização escolar é um aspecto relevante.   

Também com um pequeno número de trabalhos está a categoria “Dilemas do 

professor iniciante”. Identificamos três trabalhos que falam das dificuldades 

que os professores enfrentam no início da prática profissional durante a 

aprendizagem da docência. As dificuldades mencionadas foram relacionadas ao 

comportamento dos alunos, ao apoio pedagógico, a mediação da aprendizagem 

dos alunos, ao conhecimento do conteúdo de diversas disciplinas, a não 

autonomia nos processos de avaliação da aprendizagem dos alunos, a falta de 

formação continuada específica. 
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E por último, apenas um trabalho foi inscrito dentro do tema “A prática 

pedagógica de professores iniciantes”, que foi o trabalho de Braccini (2012). 

Ele aborda o impacto da iniciação científica no trabalho do professor da 

educação básica e problematiza o ensino com pesquisa na prática do professor 

iniciante. O texto apresenta algumas conclusões, como o fato da iniciação 

científica possibilitar um espaço de formação docente diferenciado, favorecer a 

construção de saberes que os professores potencializam na ação docente, a 

autonomia e a tomada de decisões, as habilidades de análise e síntese, o 

desenvolvimento da oralidade na defesa de suas ideias e o exercício do trabalho 

coletivo. 

Além de observar o enfoque temático dos estudos, nos atentamos aos aspectos 

metodológicos dos trabalhos. Constatamos que há uma grande variedade de 

tipos de pesquisa. Por exemplo, existem trabalhos que utilizaram a Revisão de 

literatura, o Estudo de caso, a Etnografia, a Biografia e o Estudo comparativo. 

Como técnicas de recolha de dados, foram usados: entrevista, observação, 

questionário, grupo focal, escritas narrativas, portfólio, diário de bordo, 

documentos. Mas em termos de abordagem, apenas uma pesquisa foi 

desenvolvida na perspectiva quantitativa, outra foi quali-quantitativa e todas as 

demais qualitativas.  

Diante da análise dessa produção científica, concluímos que apesar da 

qualidade das pesquisas que tem sido produzidas, precisamos potencializar a 

produção acadêmica sobre o professor iniciante, tendo em vista que o início da 

carreira deve se tornar uma dimensão expressiva dentro do debate sobre a 

docência. Dentro dessa diversidade de trabalhos, sentimos falta de mais estudos 

falando da profissionalidade docente do professor iniciante, tratando de aspectos 

concernentes as diferentes dimensões da prática pedagógica. Em referência ao 

Pibid, precisa-se pensar mais nos impactos que o Programa tem provocado na 

educação básica. 

Porém, existem especificidades que contemplamos em nossa pesquisa e que 

não identificamos nesse levantamento que efetuamos. Nos referimos ao nosso 

objeto de pesquisa. Propusemos investigar a repercussão do Pibid no início da 

carreira dos professores recém-formados e os trabalhos que analisamos se 

reportam a contribuição do Programa para os bolsistas ainda em formação. 
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Trata-se de ouvir pessoas que passaram alguns anos nos projetos/Pibid e que 

no exercício da docência, avaliam o Programa. Portanto, existem dois 

diferencias: ouvir os egressos e relacionar o Pibid com a iniciação profissional 

docente.   

Para compreendermos o posicionamento das professoras diante do Pibid, 

apresentamos no próximo capítulo uma caracterização sobre a proposta do 

Programa e dos projetos institucionais que as ex-bolsistas participaram na 

UFRB. 
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CAPÍTULO 03 

O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA: 

(PIBID) 

 

 

Quando nos debruçamos sobre o estudo dos programas de indução profissional 

docente, percebemos que há uma diversificação entre as iniciativas que existem, 

variando desde uma simples reunião antes do novo professor iniciar o trabalho, 

a programas bem estruturados. Contudo, cabe ressaltarmos que existem 

programas voltados para a inserção profissional docente, que são aqueles que 

focam no atendimento ao professor recém-formado, isto é, auxiliam na sua 

atuação profissional. E aqueles que se aproximam de propostas como a do Pibid, 

que é direcionada para a iniciação à docência; ou seja, há uma tentativa de 

inserir, ainda durante a formação inicial, o futuro professor nos seus espaços de 

atuação profissional. 

Os programas e projetos de indução profissional docente são ações 

desenvolvidas por instituições universitárias para auxiliar e apoiar o novo 

profissional na entrada na carreira através do acompanhamento feito por um 

tutor. Eles buscam melhorar a prática docente, contribuir com a permanência dos 

iniciantes na profissão, proporcionar-lhes a inserção na cultura profissional e a 

integração na cultura docente com suas normas e tradições e incentivar o 

desenvolvimento profissional contínuo (FLORES, 1999). E contempla as 

dimensões pedagógicas, as relações interpessoais com gestão, colegas, alunos 

e pais, auxiliando na transição de estudante a professor (ANDRÉ, 2012; BRITO 

et al, 2005). 

De acordo com Flores (1999), eles começaram a ser implementados a partir dos 

anos de 1980 em países como os Estados Unidos, Grã-Bretanha, Austrália, 

Nova Zelândia, Holanda e outros. Existem alguns estudos que apresentam um 

panorama desses programas em vários países. É o caso de Abarca (1999), que 

dentre os projetos analisados, cita o Docentes Acompanhados por Residente 

(DAR), realizado na Argentina, que se tratava de um programa que tinha a 
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proposta de possibilitar o compartilhamento de ensino e aprendizagem entre 

docentes e futuros docentes. No Chile, o projeto Inserção Profissional dos 

Recém-Titulados em Educação da Universidade Católica do Chile propunha a 

inserção profissional dos professores recém-formados da referida universidade 

nas instituições de educação básica (ABARCA, 1999).  

Marcelo (2006) também fez um estudo sobre as políticas de inserção profissional 

e apresenta um extenso panorama dessas experiências desenvolvidas em 

vários países (na Europa, Israel, Nova Zelândia, Japão, Xangai, Estados Unidos, 

América Latina), com diferentes características, organizações e conteúdos. O 

autor constata que as experiências variam desde a intensidade do trabalho 

proposto até a duração do programa, podendo constituir-se a partir do 

desenvolvimento de reuniões até programas extremamente estruturados.  

Segundo André (2012), em âmbito nacional, temos algumas ações formativas 

pontuais voltadas aos professores iniciantes sob a forma de cursos oferecidos 

no momento de ingresso na carreira, acoplados aos concursos públicos, 

desenvolvidos no Espírito Santo, no Ceará e em Jundiaí/SP. Em Sobral/CE e em 

Campo Grande/MS, existem programas de formação continuada direcionados 

para a prática profissional e aproximação do professor com o espaço de 

trabalho8. 

E dentro dessa conjuntura, tem o Pibid, que é destinado a formação inicial com 

o propósito de aproximar, ainda na graduação, o licenciando do ambiente 

profissional. Ele é fruto de uma das estratégias da Diretoria de Formação de 

Professores da educação básica (DEB) da Capes destinada a formação de 

professores. Pois além de fomentar a Pós-Graduação no país, a Capes passou 

a ser responsável, desde 2007, pela promoção da formação inicial e continuada 

de professores da educação básica e pela valorização do magistério. Assim, o 

Pibid integra um conjunto de iniciativas e estratégias que buscam concretizar 

                                                           
8 Um dos programas que estão em discussão na DEB/CAPES/MEC é o Programa Residência 
Docente. Trata-se da “[...] expansão do projeto-piloto do Colégio Pedro II a Colégios de Aplicação 
e outras instituições de referência na educação básica. Essa ação insere-se na tendência atual 
de acompanhar e orientar o professor nos anos iniciais da carreira, etapa em que acontece alto 
percentual de abandono. A exemplo da residência médica, o programa é indutor da permanência 
na carreira e de formação continuada do professor, a partir de ações concretas e transformadoras 
do processo de ensino e aprendizagem”. (CAPES, 2013, p. 84) 
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uma política de Estado voltada a formação inicial e continuada de professores e 

a valorização do magistério. 

Nos tópicos a seguir, contextualizaremos o Programa tratando da sua 

normatização e proposta. Também apresentaremos os principais números 

alcançados tanto em nível nacional quanto na UFRB, sua estrutura e 

componentes, bem como a expansão obtida ao longo dos editais lançados.   

 

 

3.1. O PIBID EM ÂMBITO NACIONAL 

 

Em termos legais, o Pibid foi instituído em 2007 e está regido pelo Decreto n. 

7.219 de 24 de junho de 20109, com base na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº 9.394/96 (LDB) e na Lei nº 12.796/2013. Essa lei altera a 

LDB para dispor sobre a formação dos profissionais da educação e faz referência 

ao Pibid como uma estratégia de incentivo à docência: 

 

A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios 
incentivarão a formação de profissionais do magistério para 
atuar na educação básica pública mediante programa 
institucional de bolsa de iniciação à docência a estudantes 
matriculados em cursos de licenciatura, de graduação plena, nas 
instituições de educação superior.  (BRASIL, 2013a). 

 

Inicialmente, a normatização do Pibid estava posta na Portaria n. 260 de 

30/12/2010. Mas a mesma foi revogada e o programa passou a ser normatizado 

pela Portaria n. 096 de 18/06/13. E de acordo com esse documento, o Pibid tem 

como finalidade maior: “[...] fomentar a iniciação à docência, contribuindo para o 

aperfeiçoamento da formação de docentes em nível superior e para a melhoria 

da qualidade da educação básica pública brasileira” (BRASIL, 2013b). Entre os 

demais objetivos do Programa, estão:  

 

                                                           
9 A substituição das portarias que regulamentavam o Pibid pelo Decreto 7.219/2010 sinalizou a 
preocupação do Ministério da Educação com a institucionalização do programa, com sua 
consolidação e com sua continuidade na agenda das políticas públicas educacionais. A proposta 
é a de que o Pibid, a exemplo do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica – Pibic, 
que valorizou a iniciação científica nas universidades, seja uma política de Estado voltada para 
formação de professores (BRASIL, 2010, p. 28). 
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I – incentivar a formação de docentes em nível superior para a 
educação básica; 
II – contribuir para a valorização do magistério; 
III – elevar a qualidade da formação inicial de professores nos 
cursos de licenciatura, promovendo a integração entre educação 
superior e educação básica; 
IV – inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede 
pública de educação, proporcionando-lhes oportunidades de 
criação e participação em experiências metodológicas, 
tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e 
interdisciplinar que busquem a superação de problemas 
identificados no processo de ensino aprendizagem; 
V – incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando 
seus professores como co-formadores dos futuros docentes e 
tornando-as protagonistas nos processos de formação inicial 
para o magistério; 
VI – contribuir para a articulação entre teoria e prática 
necessárias à formação dos docentes, elevando a qualidade das 
ações acadêmicas nos cursos de licenciatura; 
VII – contribuir para que os estudantes de licenciatura se insiram 
na cultura escolar do magistério, por meio da apropriação e da 
reflexão sobre instrumentos, saberes e peculiaridades do 
trabalho docente. (BRASIL, 2013b, p. 3-4, grifo nosso). 

 

Com a explicitação desses objetivos, notamos que as propostas do Pibid 

condizem com algumas necessidades colocadas pela literatura no tocante à 

formação docente. Primeiro, porque pretende estimular e fortalecer as 

licenciaturas, na tentativa de superar o vigente desencanto, a baixa procura e o 

abandono da profissão docente (LAPO; BUENO, 2003). Segundo, propõe 

preparar os professores “por dentro da profissão”, no contexto da cultura 

profissional, com o estudo de “casos concretos”, tendo a participação dos 

professores experientes como protagonistas na formação desses novos 

professores (NONO; MIZUKAMI, 2006; NÓVOA, 2009).  

O Pibid contempla atualmente Instituições de Ensino Superior públicas (federais, 

estaduais e municipais), comunitárias, confessionais, filantrópicas e privadas 

sem fins lucrativos, participantes de programas estratégicos do Ministério da 

Educação (MEC), como o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (Reuni), o Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes (Enade), o Plano Nacional de Formação de 

Professores da Educação Básica (Parfor) e Universidade Aberta do Brasil (UAB).  
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Quando da sua implementação em 2007, o foco do Programa era nos cursos de 

licenciatura em Matemática, Biologia, Química e Física, por conta da carência de 

profissionais formados nessas áreas. Mas com o crescimento e os impactos 

positivos do Programa, a partir de 2009, o atendimento se estendeu a todos os 

cursos de licenciatura. Além de atender as IES públicas e privadas sem fins 

lucrativos, a partir de 2013 passou a atender alunos das IES privadas com fins 

lucrativos que fazem parte do Programa Universidade para Todos (Prouni) 

(CAPES, 2013).   

O Programa é desenvolvido através da submissão, por meio de edital, de 

projetos institucionais elaborados pelas IES’s e aprovados pela Capes. Eles são 

compostos por subprojetos vinculados as áreas do conhecimento presentes na 

educação básica, sendo alguns deles interdisciplinares. Desde 2012, as IES’s 

que já são contempladas pelo Pibid passam por uma seleção simplificada, as 

quais aumentam ou mantém os projetos, dando continuidade aos trabalhos já 

desenvolvidos (CAPES, 2013).  

Além dessas modificações, em 2013 foi lançado o Edital Pibid/Diversidade10, 

voltado especificamente para os cursos de licenciatura nas áreas da Educação 

do Campo e Educação Indígena. Portanto, as instituições de educação básica 

parceiras serão escolas do campo e escolas indígenas, atendendo inclusive, as 

instituições quilombolas, ribeirinhas e extrativistas. O quadro abaixo apresenta 

claramente essas mudanças ao longo da publicação dos editais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Os editais foram publicados separadamente devido às especificidades destes cursos, bem 
como às características dos projetos a serem apoiados pelo Pibid-Diversidade. (CAPES, 2013, 
p. 42) 
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Quadro 02. Histórico dos Editais do Pibid com indicação do ano e tipo de 
IES contemplada. 

Nº do edital Ano IES contempladas 

01/2007 2007 Instituições Federais de Ensino Superior – 
IFES 

02/2009 2009 Instituições Federais e Estaduais de Ensino 
Superior 

18/2010 2010 Instituições Públicas Municipais e 
Comunitárias, Confessionais e Filantrópicas 
sem fins lucrativos 

02/2010 2010 Instituições que trabalham nos programas de 
formação de professores Prolind* e 
Procampo** 

01/2011 2011 Instituições públicas em geral 

011/2012 2012 Instituições de Ensino Superior Públicas, 
Filantrópicas, Confessionais ou Comunitárias 

61/2013 2013 Instituições públicas, comunitárias e privadas 
com bolsistas do Prouni 

66/2013 2013 Pibid-Diversidade 

* Programa de Apoio às Licenciaturas Interculturais Indígenas. 
** Programa de Apoio a Formação Superior em Licenciaturas em Educação do Campo. 
Fonte: Elaboração própria, com base em Capes (2012; 2013). 

 

Quando da sua implantação em 2007 até 2013, foram publicados oito editais 

com focos diferentes e alternados. Os projetos aprovados em 2013 são os que 

estão sendo desenvolvidos atualmente. Para implementar esses projetos, os 

bolsistas de iniciação à docência, sob orientação de supervisores e 

coordenadores, frequentam as escolas de educação básica para conhecerem o 

espaço, desenvolverem atividades de pesquisa e principalmente, de 

colaboração pedagógica. O Pibid abarca hoje todos os níveis e modalidades da 

educação básica: desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, passando pela 

Educação de Jovens e Adultos, a Educação Profissional, Educação Indígena, 

Educação do Campo e Educação Quilombola (CAPES, 2013). 

Assim, os principais componentes do Pibid, são: 

 Os bolsistas de iniciação à docência, que são os estudantes de 

licenciatura, foco do Programa, que recebem uma bolsa no valor de R$ 

400,00 pela dedicação de no mínimo, 30 horas mensais ao Pibid. 
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 Os supervisores, que são professores da escola onde as atividades são 

desenvolvidas. Eles acompanham e orientam os bolsistas nas escolas e 

recebem uma bolsa de R$ 765,00. 

 Os coordenadores de área, são professores da IES e responsáveis pelo 

acompanhamento dos alunos, pela articulação com a escola e pela 

coordenação do subprojeto. São contemplados com uma bolsa de R$ 

1.400,00.  

 Os coordenadores de gestão de processos educacionais também são 

professores da universidade, estão presentes nos projetos institucionais 

com grande número de bolsistas e atuam como auxiliares do coordenador 

institucional para manter a unidade e a qualidade do projeto como um todo 

e o atendimento aos integrantes. Também recebem uma bolsa de R$ 

1.400,00. 

  E os coordenadores institucionais, que são os responsáveis pela 

coordenação geral do projeto institucional e os principais interlocutores da 

capes. A bolsa é no valor de R$ 1.500,00. 

 

Além das bolsas, são concedidos recursos de repasse de custeio e de capital, 

calculados por base na quantidade de bolsistas (esse recurso é oferecido para 

as IES públicas e privadas sem fins lucrativos, pois as privadas com fins 

lucrativos entram com esse recurso como condição para integrar o programa). 

Consequentemente, há a proposição do fortalecimento da formação inicial para 

os licenciandos, da formação continuada para os professores e melhoria nas 

escolas públicas por meio das ações e projetos empreendidos pelos projetos 

(CAPES, 2013).  

A seguir, apresentamos uma tabela com o número de bolsas aprovadas em cada 

um dos editais lançados pela Capes por categoria de bolsistas. 
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Tabela 04. Relação de bolsas Pibid aprovadas por componentes e edital. 

Edital 
Capes/ 

DEB 

2007 2009 2010 2011 2012 2013 

01/2007 02/2009 18/2010 02/2010 01/2011  11/2012 61/2013 66/2013 

Iniciação à 
Docência 

2.326 8.882 2.441 
1.422 

9.104 
18.221 70.192 2.653 

Coord. 
Institucion
al 

43 51 30 
20 

102 
 

 

1.242 

284 29 

Coord. de 
Área 

216 506 135 
63 

752 
4.790 134 

Coord. de 
Gestão 

0 0 0 
0 

102 
440 15 

Supervisor 503  1.167 414 277 1.450 2.941 11.354 363 

TOTAL 3.088 10.606 3.020 1.782 11.510 22.403 87.060 3.194 

Fonte: Elaboração própria com base em dados disponíveis em Capes (2012; 2013). 

 

Notamos o aumento significativo do número de bolsas concedidas pelo 

Programa ao longo desse tempo. Enquanto em 2007 foram aprovadas 3.088 

bolsas, hoje, com a execução dos atuais projetos institucionais implementados 

pelos editais lançados em 2013, contamos com os seguintes números: 72.845 

bolsistas de iniciação à docência; 11.717 supervisores; 4.924 coordenadores de 

área; 455 coordenadores de gestão; 319 coordenadores institucionais. 

Totalizam-se, portanto, 90.254 bolsistas em todo o país. 

São 90.254 concessões, distribuídas em 284 IES, 313 projetos institucionais, 

2.997 subprojetos e 855 campis universitários. O Programa está em todas as 

regiões e estados brasileiros. A Tabela 5 apresenta informações mais 

detalhadas, distribuídas por região. 
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Tabela 05. Atual número de bolsas, projetos e IES que integram o Pibid, 
aprovados por região. 

Região IES 
Projetos  

Bolsas 
Pibid 

Pibid 
Diversidade 

Centro-

Oeste 
21 21 5 8.894 

Nordeste 56 56 10 28.019 

Norte 27 27 5 9.103 

Sudeste 114 114 3 25.381 

Sul 66 66 6 18.857 

Total 284 284 29 90.254 

Fonte: Capes (2015) 

 

Enquanto a região sudeste abarca o maior número de IES participantes, a 

maioria das bolsas está no nordeste. No que tange as concessões de bolsas por 

esfera administrativa, 82% estão nas IES públicas e 18% nas privadas. E no que 

se refere ao quantitativo de universidades parceiras do Pibid por esfera 

administrativa, temos 150 (53%) públicas e 134 (47%) privadas, distribuídas da 

seguinte forma: a) 98 universidades federais – 35%: b) 37 universidades 

estaduais – 13%; c) 15 universidades municipais – 5%; d) 114 universidades sem 

fins lucrativos – 40%; e) 20 universidades com fins lucrativos – 7% (CAPES, 

2013).    

Dentre as Unidades Federativas, o estado com o maior número de bolsas é 

Minas Gerais, com 10.381 (12%) bolsistas, sendo que a Bahia ocupa a 5º 

posição com 6.879 bolsas (8%). Nosso estado tem nove IES’s parceiras do Pibid, 

localizadas em 47 campus e 163 subprojetos (CAPES, 2013).  

Em se tratando da participação dos cursos, as três áreas com maior número de 

concessão de bolsas são Pedagogia com 11.263 bolsas e 374 subprojetos; 

Matemática com 7.095 bolsas e 300 subprojetos e Biologia com 6.940 bolsas e 

281 subprojetos sendo desenvolvidos (CAPES, 2013). Esses três cursos são 

contemplados pelo Pibid/UFRB. E especificamente nessa pesquisa, estão 

envolvidos dois deles, Pedagogia e Matemática. Os egressos do Pibid 

Biologia/UFRB não foram entrevistados porque eles não atuam na rede 

municipal, que só oferece até o Ensino Fundamental e a disciplina de Biologia 

está presente no Ensino Médio. Essa disposição dos cursos dentro dos projetos 
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institucionais da UFRB ficará mais clara no tópico que segue, onde fazemos uma 

explanação sobre a configuração do programa nessa IES. 

 

3.2. O PIBID NA UFRB 

 

A UFRB está sendo contemplada pelo Pibid desde 2010. Já contamos com três 

projetos institucionais encerrados, os quais foram frequentados pelas 

professoras entrevistadas nessa pesquisa. Atualmente, estão em 

desenvolvimento dois projetos, sendo um deles relacionado ao 

Pibid/Diversidade.  

O primeiro projeto institucional do Pibid/UFRB foi contemplado no âmbito do 

Edital Capes/DEB nº 02/2009 e teve como proposta desenvolver atividades de 

iniciação à docência nas três escolas de Ensino Médio do município de 

Amargosa, quais sejam: o Colégio Estadual Santa Bernadete (CESB), o Colégio 

Estadual Pedro Calmon (CEPC) e o Centro Territorial de Educação Profissional 

do Vale do Jiquiriçá (Cetep) (PIMENTEL, 2012c).  

O projeto intitulava-se “A pesquisa colaborativa na iniciação à docência: uma 

ação entre a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e as escolas de 

Ensino Médio de Amargosa – Bahia” (2010-2012). Nesse projeto institucional 

Pibid/UFRB/CFP, verificamos a participação de 62 pessoas. Entre elas, 50 

alunos dos cursos de graduação em Filosofia, Física, Matemática, Pedagogia e 

Química, seis professores das escolas estaduais e seis professores do Ensino 

Superior, coordenadores de área e institucional. 

Os alunos-bolsistas e os supervisores estiveram lotados em cada escola por um 

tempo de dois anos, período de duração do projeto. Ele foi desenvolvido por 

meio de três etapas: a) na primeira delas, com os bolsistas divididos 

interdisciplinarmente, desenvolveu-se uma pesquisa diagnóstica sobre: o 

histórico das escolas, levantamento de informações sobre o corpo docente, 

dados estatísticos dos alunos, análise e descrição da infraestrutura física; b) na 

segunda etapa, os alunos foram divididos por curso e efetuou-se um segundo 

diagnóstico: o Subprojeto de Pedagogia pesquisou a gestão escolar (nas 

dimensões administrativa, financeira e pedagógica) e os demais subprojetos 
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estudaram a prática pedagógica no contexto da sala de aula; c) na terceira etapa 

foram desenvolvidas “intervenções” pedagógicas colaborativas no âmbito da 

escola, com a participação de alunos e professores. Durante essa fase do 

projeto, os subprojetos desenvolveram oficinas, experimentos e executaram 

pequenos projetos de iniciação à docência (SANTANA, 2013).  

O segundo projeto institucional encerrado foi fruto do Edital Capes/DEB 01/2011 

e estava intitulado da seguinte forma: “Universidade e escola básica na 

construção de práticas educacionais emancipatórias: uma proposta para o 

Ensino Fundamental”. Esse projeto era composto por sete subprojetos, fruto das 

sete licenciaturas presentes no Centro de Formação de Professores da UFRB, 

campus Amargosa, sendo elas, os cursos de Educação Física, Filosofia, Física, 

Letras, Matemática, Pedagogia e Química (PIMENTEL, 2012b). 

Nesse projeto, existiam duas ações distintas. A primeira era voltada para as 

séries iniciais do Ensino Fundamental. Era desenvolvida em classes 

multisseriadas de três escolas da zona rural de Amargosa, pelo subprojeto de 

Física numa perspectiva interdisciplinar, e envolviam 15 alunos de iniciação à 

docência, sendo 6 do curso de Física, 3 de Letras, 3 de Matemática e 3 de 

Pedagogia. Atuavam nesse subprojeto três professores supervisores, um em 

cada escola participante e um coordenador de área. A outra ação estava 

direcionada para as séries finais do Ensino Fundamental e também propunha 

desenvolver-se em uma perspectiva interdisciplinar. Era desenvolvida em duas 

escolas localizadas na zona urbana de Amargosa e contemplava os seguintes 

bolsistas: 62 bolsistas de iniciação à docência das licenciaturas em Educação 

Física, Filosofia, Letras, Matemática, Pedagogia e Química, 12 professores 

supervisores, sendo dois por subprojeto (um em cada escola) e seis 

coordenadores de subprojeto (PIMENTEL, 2012b).  

O terceiro projeto institucional tinha o seguinte título: “Universidade e escola 

básica na formação docente: ações colaborativas na construção de práticas 

transformadoras”. Ele foi fruto da reformulação do primeiro projeto Pibid/UFRB, 

que foi encerrado no início de 2012. Essa nova proposta concorreu ao Edital 

Capes/DEB n. 011/2012, manteve boa parte da estrutura da primeira proposta e 

apresentou uma ampliação em termos do número de instituições educacionais 
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participantes, nível de ensino, bolsistas, municípios e cursos de licenciatura 

contemplados.  

Nesse novo projeto institucional, todos os cursos de licenciatura da UFRB 

existentes até então foram envolvidos: as sete licenciaturas existentes no CFP, 

a Licenciatura em Biologia, vinculada ao Centro de Ciências Agrárias, 

Ambientais e Biológicas (CCAAB) e a Licenciatura em História que está 

vinculada ao Centro de Artes, Humanidades e Letras (CAHL) (PIMENTEL, 

2012b). O Subprojeto de Pedagogia tinha suas ações desenvolvidas em três 

instituições de Educação Infantil localizadas na cidade de Amargosa e os demais 

subprojetos eram desenvolvidos em escolas de Ensino Médio distribuídas em 

três municípios, sendo 4 escolas em Amargosa, 1 em Cachoeira e 2 em Cruz 

das Almas (PIMENTEL, 2012b). 

Atualmente, existem dois projetos institucionais do Pibid/UFRB em 

desenvolvimento. Um deles faz parte do Pibid/Diversidade e está intitulado como 

“Educação do Campo: articulando movimentos e saberes no desenvolvimento 

territorial do campo baiano”. É desenvolvido pelos dois cursos de Licenciatura 

em Educação do Campo da UFRB: um da Área de Ciências Agrárias (oferecido 

no CFP) e o outro da Área de Matemática e Ciências Naturais (oferecido no 

Centro de Ciência e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade – CETENS). São 

contemplados ao todo 120 estudantes, 60 em cada um dos subprojetos, 

distribuídos por 22 municípios. Eles atuarão em “[...] escolas do campo, escolas 

de Ensino Fundamental II, colégios e Centros de Educação Profissional de Nível 

Médio que atendem alunos que residem no campo, sendo todos das redes 

municipais ou estaduais” (UFRB, 2013a, p. 02). 

Entre as atividades previstas nesse projeto estão: momentos de formação na 

universidade, desenvolvimento de visitas, planejamento e execução de 

diferentes atividades pedagógicas e de pesquisa nas escolas, oficinas, 

seminários e mutirões. Além disto, está prevista a realização do diagnóstico das 

escolas, atividades em diferentes espaços, articulação com movimentos sociais 

e sindicais do campo, participação em planejamentos anuais das escolas, 

produção de material didático, vídeos, blog, entre outras estratégias (UFRB, 

2013a). 
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O outro projeto institucional do Pibid/UFRB em desenvolvimento atua nas 

cidades de Cruz das Almas, Cachoeira, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus e 

Amargosa, onde ficam localizados cinco centros da UFRB, além de cidades 

próximas como Sapeaçú, Brejões, Elísio Medrado, Milagres, Mutuípe, Santa 

Terezinha, São Miguel das Matas e Varzedo. O Programa está sendo 

desenvolvido com a parceria de 29 escolas, colégios e centros de educação 

profissional de nível médio, sendo todos das redes públicas estaduais ou 

municipais (UFRB, 2013b). 

São 10 cursos de licenciatura (Biologia, Educação Física, Filosofia, Física, 

História, Letras, Matemática, Música, Pedagogia, Química) executando as 

seguintes ações: diagnóstico da realidade escolar, planejamento e execução de 

atividades pedagógicas em diferentes espaços escolares, participação em 

planejamentos anuais das escolas, intervenções pedagógicas desenvolvidas a 

partir de demandas colocadas pelos professores das escolas participantes, 

investigações sobre os temas das áreas presentes no projeto e da educação 

geral, produção de material didático, vídeos, blog, entre outras estratégias 

(UFRB, 2013b). 

O quadro a seguir sintetiza todas essas informações sobre o Pibid/UFRB, 

incluindo até dados dos três projetos encerrados e desses dois outros projetos 

que estão em curso atualmente.  
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 Quadro 03. Caracterização dos projetos institucionais/Pibid 
desenvolvidos na UFRB. 

Fonte: Elaboração própria com base em Pimentel (2012a), UFRB (2013a; 2013b). 

 

Pela análise desse quadro, percebemos a expansão que o Pibid tem sofrido 

desde seu primeiro projeto institucional iniciado em 2010 até os que estão sendo 

desenvolvidos atualmente. Houve um crescimento no número de escolas (de 

três em 2009 para mais de 20 atualmente), de cursos de licenciatura (de cinco 

para todos os cursos da UFRB), de níveis de ensino (de um para toda a 

educação básica), de municípios (de um para mais de 20) e de bolsistas (de 62 

para 620), como é mostrado na próxima tabela. 
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Tabela 06. Quantidade de bolsistas Pibid/UFRB por projeto institucional. 

Categoria de 
bolsista 

PIBID/
UFRB 
2009 

PIBID/
UFRB 
2011 

PIBID/
UFRB 
2012 

PIBID UFRB Atual 

Pibid Pibid 
Diversid. 

Iniciação à docência 50 77 127 376 120 

Supervisor 6 15 25 67 18 

Coordenador de 
área 

5 07 09 27 6 

Coordenador de 
área de gestão  

- 01 01 3 1 

Coordenador 
institucional 

1 01 01 1 1 

Total 62 101 163 474 146 
  Fonte: Elaborado com base em Pimentel (2012a) e UFRB (2013a; 2013b). 

 

Notamos nesses dados que houve um crescimento no número de bolsistas 

Pibid/UFRB em todas as categorias. Até 2013 eram contabilizados 204 bolsistas 

de iniciação à docência, 40 supervisores, 16 coordenadores de área, 1 

coordenador de gestão e 1 institucional. Hoje esses números aumentaram, 

respectivamente, para: 496 bolsistas de iniciação à docência, 85 supervisores, 

33 coordenadores de área, 4 coordenadores de gestão e 2 institucionais. 

Pelo que constatamos nas entrevistas e na leitura dos documentos do 

Pibid/UFRB, notamos que existem atividades que perpassam todos os projetos 

institucionais, que são: encontros gerais de formação pedagógica e 

planejamento, trabalho nas escolas parceiras (geralmente, um turno semanal) e 

realização de leituras e elaboração de relatórios individuais e/ou coletivos 

entregues semestralmente. Os supervisores e coordenadores também 

produzem os seus relatórios.   

Ao falar dos princípios pedagógicos do Pibid/UFRB, Pimentel (2012a) aponta 

que esse Programa sempre busca: a) trabalhar interdisciplinarmente nos 

subprojetos ou entre eles; b) iniciar os trabalhos fazendo uma pesquisa 

diagnóstica da realidade das escolas envolvidas, analisando aspectos voltados 

para o histórico escolar, a estrutura física, dados dos alunos e dos profissionais 

que atuam nas escolas, para contribuir com a elaboração de propostas para a 

escola pautadas nas necessidades e dificuldades apresentadas pelo quadro 

docente, discente e administrativo; c) fomentar a formação de todos os bolsistas, 

trabalhando com a iniciação à pesquisa, com conhecimentos pedagógicos e 
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específicos por área; d) desenvolver atividades de colaboração pedagógica nas 

escolas baseadas na metodologia da pesquisa-ação colaborativa e em parceria 

com os sujeitos da escola; e) induzir à produção acadêmica a todos os bolsistas 

por meio das atividades de pesquisa, escrita dos textos acadêmicos, 

participação em eventos científicos e publicação de tais produções. 

Foi dentro desse contexto descrito que as sete professoras iniciantes egressas 

do Pibid/UFRB viveram a experiência de iniciação à docência. Algumas 

estiveram somente em um projeto institucional, outras integraram dois deles. Ao 

distribuirmos as entrevistadas por participação nos três projetos descritos e já 

encerrados, concluímos que duas delas participaram somente do primeiro 

projeto, duas somente do segundo e três participaram do primeiro e do terceiro. 

Quando apresentarmos os resultados da pesquisa, trataremos da avaliação que 

as professoras fazem desses projetos do Pibid/UFRB que integraram na 

condição de bolsistas. Mas igualmente relevante é falarmos do percurso 

metodológico que seguimos para estudarmos as repercussões que esse 

Programa teve na profissionalidade dessas iniciantes. É esse o tema do próximo 

capítulo, que apresenta a metodologia usada na pesquisa. 
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CAPÍTULO 04 

O DESENHO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

 

Nesse capítulo é apresentada a trajetória metodológica percorrida para o 

desenvolvimento dessa investigação, que como já colocamos, se propôs a 

analisar as repercussões do Pibid na construção da profissionalidade docente. 

Para tanto, explanamos sobre a abordagem de pesquisa usada, o contexto da 

investigação, a seleção e caracterização da “amostragem” composta pelos 

sujeitos participantes, o instrumento de recolha de dados e a técnica de análise. 

 

4.1.  A ABORDAGEM DO ESTUDO 

 

Diante do problema de pesquisa proposto, recorremos a uma pesquisa 

qualitativa, por ser a abordagem adequada para obtermos os dados necessários. 

Moreira (2004, p. 57) aponta que as investigações qualitativas possuem as 

seguintes características: 

 

a) Um foco na interpretação, em vez de na quantificação: 
geralmente, o pesquisador qualitativo está interessado na 
interpretação que os próprios participantes têm da situação sob 
estudo. b) Ênfase na subjetividade, em vez de na objetividade: 
aceita-se que a busca de objetividade é um tanto quanto 
inadequada, já que o foco de interesse é justamente a 
perspectiva dos participantes. c) Flexibilidade no processo de 
conduzir a pesquisa: o pesquisador trabalha com situações 
complexas, que não permitem a definição exata e a priori dos 
caminhos que a pesquisa irá seguir. d) Orientação para o 
processo e não para o resultado: a ênfase está no entendimento 
e não num objetivo predeterminado, como na pesquisa 
quantitativa. e) Preocupação com o contexto, no sentido de que 
o comportamento das pessoas e a situação ligam-se 
intimamente na formação da experiência. f) Reconhecimento do 
impacto do processo de pesquisa sobre a situação de pesquisa: 
admite-se que o pesquisador exerce influência sobre a situação 
de pesquisa e é por ela também influenciado (Grifo nosso). 
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Dessa maneira, a pesquisa que realizamos apresenta muitas das 

especificidades presentes nos estudos qualitativos.  Primeiro, porque teve os 

dados coletados em seu ambiente natural de ocorrência, ou seja, sem 

manipulação intencional dos pesquisadores. Houve também uma preocupação 

com o contexto, haja vista que conhecer as circunstâncias em que um fenômeno 

está inserido é importante para compreendê-lo (ALVES-MAZZOTTI, 1991; 

BOGDAN; BIKLEN, 1994).  

Os significados que os sujeitos da investigação atribuíram aos fenômenos 

descritos foram foco de atenção ao tentarmos perceber a perspectiva dos 

participantes diante das questões que foram focalizadas. Os dados foram 

analisados seguindo um processo indutivo, isto é, as abstrações foram 

constituídas à medida que eles foram agrupados e analisados. Não houve 

preocupação com a busca de evidências para a comprovação de hipóteses 

definidas no início do estudo, o que não determinou a inexistência de um quadro 

teórico para orientar a coleta e a análise dos dados (ALVES-MAZZOTTI, 1991; 

BOGDAN; BIKLEN, 1994). 

Além disso, nessa investigação, há elementos descritivos tanto no material 

recolhido quanto na análise. Os seus dados incluem transcrições de entrevistas 

e o uso de citações no relatório da pesquisa foi recorrente para a atribuição de 

esclarecimentos. Todos os dados provenientes do fenômeno estudado foram 

considerados pertinentes, com foco em todo processo e não unicamente nos 

resultados, ou seja, houve um interesse pela manifestação do problema 

estudado (BOGDAN; BIKLEN, 1994; LÜDKE; ANDRÉ, 1986).  

Para desenvolver esse estudo qualitativo, percorremos os seguintes passos 

metodológicos: identificação dos professores e seleção do campo empírico 

através de informações fornecidas pela UFRB e pela Secretaria de Educação e 

Cultura (SEC) de Amargosa/Bahia; elaboração do roteiro da entrevista 

semiestruturada; contato com os professores e coordenadores para 

agendamento dos encontros; realização das entrevistas gravadas; transcrição 

dos áudios; tabulação dos dados; realização da análise de conteúdo; escrita 

dessa dissertação.  
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4.2. O CONTEXTO DO ESTUDO E A DEFINIÇÃO DA AMOSTRAGEM 

 

A investigação aqui relatada fez um estudo sobre o início da carreira de 

professores egressos do Pibid/UFRB que estão atuando na Rede Municipal de 

Educação de Amargosa. A opção por essa universidade justifica-se primeiro, 

pela relação de proximidade com os sujeitos envolvidos no programa e com a 

instituição, o que facilitou o contato com os integrantes e ex-integrantes do 

Pibid/UFRB e consequentemente, o levantamento dos dados. A segunda 

motivação está na abrangência do Pibid nessa universidade, que como foi 

mostrado no capítulo anterior, foi tomando largas proporções ao longo dos 

projetos institucionais desenvolvidos. 

A UFRB é uma universidade criada em 2005 como um desdobramento da Escola 

de Agronomia da UFBA. Oferece 40 cursos de graduação e 20 de pós-

graduação. Ela é estruturada pelo modelo multicampi e é organizada por Centros 

de Ensino, distribuídos por áreas do conhecimento. Com sede na cidade de Cruz 

das Almas, também está presente em mais cinco municípios, por meio de seis 

Centros de Ensino, quais sejam: o Centro de Artes, Humanidades e Letras 

(CAHL) no município de Cachoeira; o Centro de Ciências Agrárias, Ambientais 

e Biológicas (CCAAB) em Cruz das Almas; o Centro de Ciências da Saúde (CCS) 

em Santo Antônio de Jesus; o Centro de Ciência e Tecnologia em Energia e 

Sustentabilidade (Cetens) em Feira de Santana; o Centro de Ciências Exatas e 

Tecnológicas (Cetec) também em Cruz das Almas; o Centro de Cultura, 

Linguagens e Tecnologias Aplicadas (Cecult) em Santo Amaro e o Centro de 

Formação de Professores (CFP) em Amargosa. 

Dentro da UFRB, o Pibid contempla atualmente todos os 11 cursos de 

licenciatura e desenvolve subprojetos em 4 campus: de Cruz das Almas, com a 

Licenciatura em Biologia; em Cachoeira, com a Licenciatura em História; em 

Feira de Santana, com a Licenciatura em Educação do Campo (Área de 

Matemática e Ciências Naturais) e em Amargosa, através de oito cursos de 

licenciatura: Educação do Campo (Área de Ciências Agrárias), Pedagogia, 

Química, Física, Letras, Educação Física, Filosofia e Matemática.  
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Para ir compondo a “amostra11” da pesquisa que foi do tipo não probabilística 

(DESLAURIERS; KÉRISIT, 2008), foram selecionados os professores iniciantes 

egressos do Pibid/UFRB e que atuam na Rede Municipal de Educação Básica 

de Amargosa, município baiano, localizado há 238 km de Salvador. A escolha 

por esse município se deveu principalmente ao fato de ser a cidade sede do 

CFP, que conta com o maior número de cursos de licenciatura e de subprojetos 

do Pibid, portanto, também com maior proporção de bolsistas e ex-bolsistas do 

Programa.  

De acordo com dados obtidos pela SEC, atualmente, a Rede Municipal de 

Educação de Amargosa é composta por um quadro docente de 223 professores 

regentes e 51 assistentes de classe12. É formada por instituições de ensino tanto 

na zona urbana (três Centros de Educação Infantil (CEI) – Creche e oito escolas 

que oferecem a Pré-Escola e o Ensino Fundamental) quanto na zona rural (27 

escolas, sendo muitas delas compostas por classes multisseriadas). Quanto aos 

níveis e modalidades atendidos, temos a Educação Infantil, o Ensino 

Fundamental, a Educação de Jovens e Adultos (EJA), a Educação Especial, a 

Educação em tempo Integral e a Educação do Campo, que atendem ao todo, 

4.569 estudantes. 

Para fazer a identificação desses professores, foi solicitado da Secretaria 

Municipal uma relação nominal dos professores (com suas respectivas unidades 

de ensino) que atuam na rede; ao mesmo tempo em que também foi requerido 

da coordenação institucional do Pibid/UFRB os nomes de todos os bolsistas que 

integraram os três projetos institucionais já encerrados. A partir dessas 

informações, foram identificados aqueles professores que já estavam com o 

curso de graduação concluído e que foram bolsistas de iniciação à docência do 

Pibid. Não foi preciso usar o critério de até três anos de atividade profissional, 

pois todos os egressos estavam em início de carreira, já que o programa tem 

pouco tempo de vigência. Após o cruzamento dessas informações, foram 

identificadas sete professoras iniciantes egressas do Pibid, sendo seis 

                                                           
11 A palavra amostra está entre aspas nesse texto, pois, rigorosamente, os estatísticos não 
consideram amostras que não tenham um número calculado e um sorteio dos casos. 
12 Incluindo profissionais com regime de contrato temporário e efetivo. 
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pedagogas e uma licenciada em Matemática atuando nas escolas municipais de 

Amargosa. 

Além delas, também localizamos mais sete professoras iniciantes, pedagogas, 

que atuam na Rede Municipal de Educação de Amargosa, mas que não 

participaram do Pibid. Elas foram selecionadas a partir da mesma lista oferecida 

pela SEC. Tivemos a finalidade de fazer uma comparação entre as vivências da 

iniciação profissional das professoras iniciantes que foram bolsistas do Pibid e 

daquelas que não participaram do Programa, intencionando verificar as 

possíveis semelhanças, diferenças e recorrências entre as experiências dos dois 

grupos. Isto permitiu analisar também, se houve e qual o nível do impacto do 

programa na prática profissional dos seus egressos. 

Além dessas professoras, outros sujeitos que colaboraram com essa pesquisa 

foram os coordenadores pedagógicos das escolas onde as docentes iniciantes 

trabalham (tanto das que foram ex-bolsistas do Pibid quanto das que não foram). 

Contudo, apenas oito coordenadores participaram da pesquisa (os demais não 

retornaram o contato, não marcaram a entrevista e outros alegaram grande 

demanda de trabalho). Mas foi importante ouvi-los porque nos ajudaram a 

compreender melhor o trabalho desenvolvido pelos docentes principiantes e as 

dificuldades e experiências exitosas que eles vivenciaram. São pessoas que por 

não estarem diretamente envolvidas com o cotidiano da sala de aula e que por 

acompanharem o trabalho dos educadores, nos apresentaram outra perspectiva 

da prática pedagógica desenvolvida pelas iniciantes, confirmando ou não as 

questões colocadas por elas.  

Logo após a identificação e seleção dessas professoras, iniciamos um contato 

via correio eletrônico para solicitar a participação das mesmas na pesquisa. Na 

medida em que fomos dialogando com as professoras, levantamos algumas 

informações sobre elas através de um pequeno questionário (Apêndice A) para 

que traçássemos um perfil dos sujeitos da pesquisa. Nos quadros que seguem, 

são apresentados dados referentes a idade, tempo de profissão, nível em que 

ensina e localização da escola e no caso das ex-bolsistas Pibid, o tempo em que 

permaneceram no Programa. No primeiro quadro constam as informações sobre 
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os egressos do Pibid/UFRB e no segundo, dos que não foram integrantes do 

Programa. 

 

Quadro 04. Caracterização do grupo de professoras entrevistadas 
egressas do Pibid/UFRB. 

Nome da 
profa. 

Idade Nível de ensino 
que leciona 

Localização 
da escola 

Tempo na 
docência 

Tempo 
no Pibid 

Jequitibá 24 anos Ensino 
Fundamental 

Zona 
urbana 

2 anos 2 anos 

Bromélia 31 anos Educação 
Infantil 

Zona 
urbana 

3 anos 3 anos e 
8 meses 

Vitória 27 anos Ensino 
Fundamental 

Zona 
urbana 

2 anos 2 anos 

Rosa 31 anos Educação 
Infantil 

Zona 
urbana 

2 anos 3 anos 

Bárbara 26 anos Classe 
multisseriada* 

Zona rural 1 ano 3 anos e 
4 meses 

Patrícia 23 anos Ensino 
Fundamental 

Zona 
urbana 

1 ano 2 anos 

Raquel 26 anos Ensino 
Fundamental 

Zona 
urbana 

1 anos 4 anos 

* Classe multisseriada composta por alunos do Ensino Fundamental.      
Fonte: Elaboração própria com base nas entrevistas. 

 

Quadro 05. Caracterização das professoras entrevistadas não-egressas 
do Pibid. 

Nome da 
profa. 

Idade Nível de ensino 
Que leciona 

Localização 
da escola 

Tempo na 
docência 

Juliana 24  Ensino Fundamental Zona urbana 2 anos 

Giovana 31 anos Educação Infantil Zona urbana 3 anos 

Marissa 27 anos Ensino Fundamental Zona urbana 2 anos 

Maria 31 anos Educação Infantil Zona urbana 2 anos 

Fernanda 26 anos Classe multisseriada* Zona rural 3 ano 

Maísa 23 anos Classe multisseriada* Zona rural 1 ano 

Beatriz 26 anos Classe multisseriada* Zona rural 1 ano 
* Classes multisseriadas compostas por alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.     
 Fonte: Elaboração própria com base nas entrevistas. 

 

Ao analisarmos informações sobre as 14 professoras, constatamos que elas são 

provenientes de classes populares e de escolas públicas. Quanto ao nível de 

escolaridade, além dos cursos de graduação em Pedagogia e Matemática, 

identificamos que: oito delas cursam Especialização em Ensino da História e da 

Cultura Afro-brasileira e Indígena, uma estuda Mestrado em Ensino, Filosofia e 
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História das Ciências, uma faz Especialização em Educação Infantil e uma é 

Especialista em Psicopedagogia. Dessas professoras, quatro delas tem apenas 

a graduação.  

Dentre as 14 professoras, apenas três trabalhavam sob regime de trabalho 

efetivo, as demais eram todas contratadas temporariamente. Oficialmente, elas 

tinham uma carga horária de 25 horas semanais, mas a maioria trabalhava 40 

horas substituindo professores através de aulas extras, com exceção de 

Marissa, que também trabalhava em uma instituição privada. 

Em síntese, as professoras estavam com idade entre 23 a 31 anos. A maioria 

atuava na zona urbana e no Ensino Fundamental. Aquelas que lecionavam em 

escolas da zona rural, atuavam em classes multisseriadas, que, segundo Moura 

e Santos (2012, p. 70): 

 

O fenômeno das classes multisseriadas ou unidocentes, 
caracterizadas pela junção de alunos de diferentes níveis de 
aprendizagem (normalmente agrupadas em “séries”) em uma 
mesma classe, geralmente submetida à responsabilidade de um 
único professor, tem sido uma realidade muito comum dos 
espaços rurais brasileiros, notadamente nas regiões Nordeste e 
Norte. (grifo nosso) 
  

Na classe de Bárbara era só o Ensino Fundamental. Nas de Beatriz, Fernanda 

e Maísa também tinha a Educação Infantil. Quanto ao tempo de exercício 

profissional, seis delas estavam com dois anos de experiência, seguidas de cinco 

com um ano de trabalho e três com três anos. As egressas do Pibid ficaram com 

um período de atuação de dois a quatro anos como bolsistas.  

 

4.3. INSTRUMENTO DA PESQUISA E AS TÉCNICAS DE RECOLHA E 

ANÁLISE DOS DADOS 

 

Assim, sete egressos do Pibid, sete professores em início de carreira que não 

participaram desse programa e oito coordenadores pedagógicos compõem o 

quadro de sujeitos do universo da investigação. E a técnica usada para escutá-

los foi a entrevista semiestruturada, pois ela permite a captação imediata e 
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corrente da informação desejada e que o pesquisador fale com o entrevistado 

sobre questões íntimas e pessoais, que não poderiam ser apresentadas com 

outras técnicas (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). 

Para realizar as entrevistas, elaboramos roteiros semiestruturados (Apêndices 

D, E e F) com os cuidados e o perfil necessário para contemplar a proposta da 

pesquisa e o objeto da investigação (DUARTE, 2002; THOMPSON, 1998). Os 

roteiros das professoras versam sobre o curso de graduação (escolha e 

avaliação do curso) e as experiências que viveram no início da carreira 

(concernente a algumas dimensões da profissionalidade). Especificamente no 

roteiro das egressas do Pibid também constam questões voltadas para o 

Programa e a relação dele com alguns aspectos da prática pedagógica.  

O roteiro elaborado para entrevistar o coordenador toca em questões 

relacionadas ao trabalho desenvolvido pelas iniciantes, as dificuldades sentidas 

por elas, mudanças na prática pedagógica, a relação das docentes com os 

alunos e colegas, o domínio de conhecimentos específicos, as habilidades para 

avaliar e planejar e o acolhimento oferecido pela escola as novas professoras. 

Para efetuar as entrevistas, estabelecemos contato com todos os colaboradores 

via correio eletrônico. As entrevistas foram feitas durante os meses de novembro 

de 2014 a janeiro de 2015, pois nossa pretensão foi ouvir, no final do ano, as 

vivências das professoras de todo ano letivo. Os encontros ocorreram em locais 

e horários escolhidos pelos entrevistados. A maioria das professoras preferiram 

as suas residências, as quais se constituíram em espaços adequados para o 

diálogo (DUARTE, 2002; THOMPSON, 1998). Os coordenadores optaram pelas 

escolas onde trabalhavam e mesmo com o grande fluxo de pessoas, o 

andamento do trabalho não foi prejudicado. 

De uma forma geral, não tivemos dificuldades para realizar as entrevistas, pois 

todas as professoras procuradas aceitaram contribuir com a pesquisa, embora 

em alguns casos fosse preciso estabelecer o contato via telefone para obter o 

retorno dos e-mails. No caso dos coordenadores que contribuíram com o estudo, 

tivemos uma boa receptividade e disposição para colaborar com o trabalho. 

Contudo, por parte dos outros coordenadores, não conseguimos o agendamento 

das entrevistas mesmo recorrendo a diferentes estratégias de contato. Eles 
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alegaram falta de tempo por conta da grande demanda de trabalho de fim de 

ano. Essa foi uma questão colocada até mesmo por algumas das professoras 

que devido as muitas atribuições do encerramento do ano letivo, solicitaram que 

a entrevista fosse realizada no início do ano seguinte. 

As entrevistas duraram entre 40 minutos a 3 horas. Ao todo, somam-se 25 horas 

e 40 minutos de gravações em áudio, que logo em seguida, foram transcritas 

para realizarmos a análise. Para tanto, procedemos com a análise de conteúdo, 

que versa sobre um “[...] conjunto de técnicas de análise das comunicações que 

utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens” (BARDIN, 2009, p. 40), “[...] seja ela verbal (oral ou escrita), gestual, 

silenciosa, figurativa, documental ou diretamente provocada” (PRADO, 2007, p. 

12). Para Constantino (2004), a análise do conteúdo compõe-se em “técnicas 

para ler e interpretar o conteúdo de qualquer espécie de documento e, mais 

concretamente, de toda a espécie de documento escrito” (CONSTANTINO, 

2004, 67).  

O primeiro passo consistiu em efetuar uma pré-análise. Inicialmente, 

preparamos o material, fazendo um contato inicial com as entrevistas transcritas 

por meio de leituras em profundidade. Num segundo momento, procedemos 

tabulando as informações e codificando-as com base nas categorias temáticas 

de análise, que é o ponto central da análise de conteúdo. “A categorização é 

uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por 

diferenciação seguida de um reagrupamento baseado em analogias, a partir de 

critérios definidos” (FRANCO, 2007, p. 59).  

Torna-se relevante ressaltarmos que essas categorias foram previamente 

definidas, de tal modo, que a análise de conteúdo foi feita ao analisarmos as 

vivências e posterior repercussão do Pibid para as seguintes dimensões da 

profissionalidade desses docentes iniciantes: a inserção na escola, a gestão de 

classe, o domínio de conteúdos específicos, a avaliação e planejamento. Nesse 

contexto, cabe problematizarmos cada uma dessas categorias, na medida em 

que justificamos a relevância das mesmas dentro do cenário da iniciação 

profissional docente. 
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a) Inserção na escola: a inserção dos professores iniciantes na docência 

deveria ocorrer por meio da instituição escolar, apoiando-os, ajudando-os na 

abordagem dos problemas e no desenvolvimento profissional, já que a escola, 

como unidade, desempenha papel fundamental como serviço de apoio aos 

professores principiantes” (MARCELO, 1998, p. 62). Contudo, como já dissemos 

em momentos anteriores, esse acolhimento nem sempre ocorre, pois muitos 

professores iniciantes sentem-se isolados dentro das instituições escolares nos 

quais atuam.  

Além de passarem por situações e sentimentos que se tornam fatores 

complicadores, eles são, em diversas circunstâncias, isolados e invisibilizados 

tanto por colegas de profissão, quanto pelas escolas que não criam alternativas 

institucionais para ajudar os novos professores. Um contexto hostil ou 

desfavorável no ambiente escolar, aliado aos padrões de crença dos 

professores, desencoraja muitos dos novatos, levando-os à desistência da 

profissão (QUADROS et al, 2006). Diante dos impactos que a inserção na escola 

pode provocar nos professores iniciantes, discutimos, dentro dessa categoria, 

como foram selecionadas as turmas das professoras iniciantes entrevistadas, 

como foram acolhidas e acompanhadas pela comunidade escolar, 

principalmente pela gestão e colegas de trabalho. 

b) Gestão de classe: esse é um dos grandes desafios que são vividos pelos 

professores iniciantes, que geralmente são formados e distanciados do chão das 

escolas, com pouco conhecimento dos alunos. Por consequência, ao 

adentrarem a sala de aula, sentem insegurança e dificuldade para gerir as 

turmas, para lidar com o controle da classe e com o estabelecimento de regras.  

A relação com o aluno é uma dimensão muito importante do exercício docente. 

Tão relevante que influencia a avaliação positiva ou negativa que o professor faz 

da indução profissional.  

Segundo Lima et al (2007, p.148), a manutenção da disciplina nas classes é uma 

das “campeãs” de dificuldades no início da docência. “E, quando a indisciplina 

toma conta da turma e a professora perde o controle da situação e, 

consequentemente, isso atrapalha a aprendizagem dos alunos, aí “vale tudo”. 

Vale até acionar estratégias tidas por elas como absurdas”. Assim sendo, essa 

categoria – gestão de classe – se estende por diversos âmbitos da prática 
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pedagógica, pois envolve a organização da classe, a promoção da interação 

entre os alunos, o controle da indisciplina, a motivação, o atendimento aos 

alunos diante da diversidade, a resolução de conflitos, entre outros aspectos. 

c) Conhecimentos específicos: o domínio que os professores possuem 

sobre os conhecimentos específicos que compõem o currículo escolar é um fator 

determinante para o que ele ensina e para a forma como ele ensina e avalia 

(NONO; MIZUKAMI, 2006). Mas os professores recém-formados, segundo 

Quadros et al (2006, p. 81), não estão preparados para selecionar um 

determinado conteúdo para trabalhar em sala de aula e pensá-lo “[...] em termos 

de construção histórica, de mudanças sociais que este conhecimento pode ter 

trazido, de possibilidades ou artefatos tecnológicos que o conhecimento em 

questão nos propicia hoje, etc.”.  

Essa situação se agrava quando se trata dos pedagogos (grande maioria dos 

entrevistados), que são professores polivalentes e por isso, precisam dominar 

variadas áreas do conhecimento para lecionarem nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Por isso, nos propusemos a analisar o domínio e as dificuldades 

que os professores iniciantes sentem no exercício da profissão, lavando em 

consideração que eles se preocupam, efetivamente, com o ensino dos 

conteúdos a seus alunos (NONO, 2011). 

d) Planejamento e avaliação – muito mais voltadas para os conhecimentos 

pedagógicos, essas habilidades de planejar e avaliar geram muita insegurança 

por parte dos novos professores, que dentre outras necessidades, precisam 

contemplar a diversidade e os diferentes níveis em sala de aula. Há referência 

na literatura sobre as dificuldades que os professores iniciantes sentem para 

desenvolver o planejamento de suas aulas. Entretanto, a avaliação é citada 

como um aspecto dificultador da prática docente, que gera conflito e insegurança 

nos neófitos. 

Segundo Flores (1999, P. 189), os principais problemas relacionados com a 

avaliação é a atribuição de notas, a operacionalização dos critérios avaliativos e 

a identificação dos conhecimentos prévios dos alunos, que, “[...] na visão dos 

professores, se constitui num processo cheio de dificuldades e incertezas quanto 

aos encaminhamentos a serem adotados” (LIMA, 2008, p 145). Ao 
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considerarmos que as competências de planejar e avaliar estão totalmente 

imbricadas com a profissionalidade docente, discutiremos como que as 

professoras entrevistadas desenvolviam-nas, como lidavam com a gestão do 

tempo pedagógico, do Plano de Curso, com a abordagem interdisciplinar, entre 

outros fatores.  

Dessa forma, ao final da tabulação das entrevistas, obtivemos a seguinte relação 

de categorias e descritores de análise: 

 

Quadro 06. Listagem dos descritores de análise por categoria. 

CATEGORIA DESCRITOR 

 
 
Inserção na escola 

Seleção da escola/turma 

Acolhimento e acompanhamento da equipe gestora 

Busca de auxílio 

Relação com colegas 

Relação com pais e funcionários 

 
 
Gestão de classe 

Contato e primeiras aulas 

Relação com alunos 

Controle da classe 

Indisciplina  

Atendimento individual 

Motivação 

Interação e resolução de conflitos 

 
Conhecimentos 
específicos 

Domínio das disciplinas e onde aprendeu 

Insegurança com alguma área 

Busca de alternativas 

Transposição didática 

Avaliação do ensino dos conteúdos 

Avaliação e 
Planejamento 

Desenvolvimento do planejamento (dificuldade e 
recurso) 

Gestão do tempo pedagógico e do Plano de Curso 

Interdisciplinaridade 

Recursos de ensino/material didático e 
infraestrutura 

Reunião de coordenação pedagógica 

Desenvolvimento da avaliação (dificuldade e 
recurso) 

Conselho de classe 

Desenvolvimento da turma (uso dos resultados 
avaliativos) 

Avaliação externa 
Fonte: Elaboração própria. 
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Distintamente das categorias que foram selecionadas previamente, os 

descritores de análise – mesmo tendo relação direta com as questões do roteiro 

– foram emergindo e (re)organizados a partir da análise do conteúdo das 

entrevistas. Mas antes mesmo de apresentarmos as experiências de iniciação 

profissional das professoras entrevistas relacionadas a cada um desses 

descritores e categorias, é pertinente explanarmos, mesmo que de forma breve, 

sobre os critérios éticos que adotamos nessa investigação. 

No curso do desenvolvimento da pesquisa e até mesmo na escrita desse 

relatório, tivemos o cuidado com o sigilo das informações passadas pelos 

entrevistados. Não fizemos a identificação deles, nem das instituições escolares 

onde trabalhavam. 

Com relação aos nomes usados para denominar as entrevistadas, solicitamos, 

no momento de realização das entrevistas, que as professoras escolhessem 

nomes de sua preferência. Portanto, a identificação que aparece ao longo dessa 

dissertação, quando fazemos referência as entrevistadas, é fictícia.   

Além disso, os entrevistados tomaram conhecimento e assinaram um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido que os asseguram a confidencialidade das 

informações e o anonimato na investigação.  
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CAPÍTULO 5 

A INICIAÇÃO PROFISSIONAL DOCENTE 

 

 

Nesse capítulo, começamos a apresentar os resultados obtidos com o estudo 

descrito nessa dissertação. Para efeito de organização, dividimos o texto em dois 

momentos. O primeiro é o que segue, onde está presente a reflexão apresentada 

pelas professoras sobre o curso de graduação que elas cursaram. Além de 

falarem sobre as motivações que levaram-nas a fazer o curso de licenciatura, 

elas avaliaram as dimensões teórica e prática da formação e consequentemente, 

os pontos positivos e negativos do curso que concluíram.  

O segundo momento é onde falamos sobre as experiências vividas pelas 

professoras iniciantes e as reflexões explanadas por elas sobre esse período de 

indução profissional. Para isso, existem três subtópicos: o primeiro, que trata 

sobre o início da carreira das professoras que não foram bolsistas do Pibid; o 

segundo, que versa sobre o início da carreira das professoras que são egressas 

do Pibid; e o terceiro, que traz uma síntese comparativa entre os principais 

resultados apresentados por cada um desses grupos frente as categorias da 

profissionalidade usadas na pesquisa – quais sejam: a inserção na carreira, a 

gestão de classe, o domínio de conhecimentos específicos, avaliação e 

planejamento – e uma avaliação sobre a inserção profissional das docentes 

iniciantes.  

 

5.1. O CURSO DE GRADUAÇÃO  

 

Antes de entrarmos na discussão sobre as experiências vivenciadas pelas 

professoras iniciantes, é pertinente apresentarmos as motivações que levaram 

essas atuais professoras a estarem hoje na carreira docente, bem como o desejo 

de permanecerem ou não no exercício dessa função. No entanto, cabe assinalar 

que nesse primeiro momento, trata-se de uma caracterização abarcando todas 
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as 14 professoras entrevistas. Só nos próximos tópicos falaremos sobre cada 

um dos grupos, separadamente. 

Quando analisamos os motivos que levaram as professoras a entrarem no curso 

de licenciatura, concluímos que apenas três fizeram a escolha consciente da 

docência como profissão (dentro desse contexto está a Professora de 

Matemática), motivadas, principalmente, pela influência exercida por seus 

antigos professores. As demais, portanto, 11 pedagogas, cursaram Pedagogia 

por quatro fatores diferentes. Cinco professoras disseram que a primeira escolha 

não foi pela Pedagogia e sim pela localização da UFRB, que está na cidade onde 

residem ou por ser a universidade mais próxima do município onde moram – por 

conta da dificuldade financeira para fazer um curso desejado numa cidade mais 

distante. Algumas disseram que entraram no curso sem mesmo saberem que 

era voltado para a educação e muito menos, para a docência. A fala de Jequitibá 

exemplifica essa motivação: 

 

Na verdade, o meu objetivo não era fazer esse curso em 
pedagogia. Meu objetivo era fazer um curso que estivesse 
voltado para as questões ambientais. Porém, como aqui em 
Amargosa não tem esse curso e como Amargosa é próxima da 
minha região de origem, que é Lage, escolhi pedagogia porque 
a condição financeira daria para estar indo e voltando: vindo para 
Amargosa estudar e voltando para a zona rural até conseguir um 
auxilio (uma bolsa) e permanecer em Amargosa. Então, escolher 
a Licenciatura em Pedagogia foi uma opção para garantir uma 
profissão. Porque garantida a profissão, já posso tentar fazer o 
curso dos meus sonhos. (Prof. Jequitibá) 

 

Um grupo de três delas escolheu Pedagogia, entretanto, não sabiam que se 

tratava de um curso de licenciatura e qual era seu campo de atuação. Porém, 

através de algumas falas podemos dizer que um dos critérios que usaram para 

escolher o curso foi a afinidade com a área das Ciências Humanas (que, 

juntamente com Filosofia, eram os únicos cursos dessa área oferecidos até 

então no CFP). Outras duas professoras que tiveram a escolha do curso feita 

por seus irmãos (que efetuaram suas inscrições no vestibular), assim como nos 

casos anteriores, também iniciaram a graduação sem saber que seriam 

professoras. Por fim, uma professora escolheu Pedagogia para atender ao 

desejo da mãe de ter uma filha professora. São questões presentes nas falas 

que seguem: 
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Não sabia o que era o curso de pedagogia, para que servia. Para 
mim era um campo totalmente desconhecido. Quando eu 
cheguei no curso foi quando eu fui conhecer e entender que eu 
ia trabalhar como professora. (Prof. Raquel) 

Não sabia o que significava Pedagogia, não sabia, não fazia 
ideia. Não sabia nem que era para a área da educação. (Prof. 
Giovana) 
 

Notamos que um número muito pequeno delas escolheu ter a docência como 

profissão. Esses dados coadunam com estudos que revelam a baixa procura dos 

jovens pela profissão docente, como o de Gatti et al (2010), que constatou que 

apenas 2% dos jovens desejam os cursos de licenciatura como primeira opção 

profissional. As autoras ainda assinalam o perfil desse grupo, que na sua grande 

maioria, são alunos com dificuldades de conhecimentos básicos, como a leitura 

e a escrita e que tem obtido baixo rendimento nas avaliações de desempenho. 

Ademais, são provenientes de escolas públicas e pertencentes as classes baixas 

C e D, como algumas das professoras entrevistadas, que fizeram esses cursos 

porque não tinham renda suficiente para fazer outros que desejavam fora da 

cidade. 

Já no que diz respeito a permanência profissional na educação, a maioria (nove 

professoras) disse que deseja continuar como professoras da educação básica. 

Como Fernanda, quando diz: “quero me aposentar como professora. Não me 

vejo fazendo outra coisa. Não me vejo fora de uma escola. Nasci para trabalhar 

com escola, para lidar com escola”. 

Contudo, por conta dos muitos desafios que vivenciaram na sala de aula e da 

desvalorização profissional, cinco delas disseram que gostariam de assumir 

outras funções na carreira educacional – principalmente a coordenação 

pedagógica, possibilidade de atuação profissional do pedagogo – ou em outros 

níveis de ensino, como o superior. É o caso, por exemplo, de Beatriz: “vou ser 

bem sincera contigo: se eu tiver oportunidade de escolher permanecer na 

educação, mas, não em sala de aula, independentemente de ser básica, 

fundamental ou não, eu escolheria”. 

Portanto, enquanto muitas almejavam outras carreiras profissionais, poucas 

desejavam continuar na docência da educação básica. E como já viemos 
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assinalando, esses primeiros anos são decisivos para que o iniciante se 

estabeleça na profissão (ANDRÉ, 2012; GATTI et al, 2010; MARCELO, 2006). 

Elas concluíram o curso com uma média de quatro a cinco anos. E agora, na 

condição de profissionais, fizeram uma avaliação da graduação cursada, 

mencionando fatores positivos e negativos. Entre os positivos, elas destacaram: 

a) o compromisso, o incentivo e a motivação proporcionada por alguns 

professores (concordando com os estudos de Lima et al, 2007); b) as temáticas, 

disciplinas, leituras e discussões abordadas; c) o fato de serem cursos de uma 

universidade federal; d) o trabalho com diversas dimensões da vida, com uma 

visão de mundo ampla e formação humana; e) a possibilidade oferecida pelo 

curso de discussão e atuação em espaços educacionais diferentes; f) a bolsa e 

envolvimento em projetos; g) as viagens para participação em eventos; h) o 

amadurecimento pessoal. Alguns desses aspectos são mencionados por Maria 

e Bromélia quando falam que: 

 

É um leque de possibilidades e oportunidades. Você aprende um 
pouquinho de muita coisa, é uma oportunidade diferente de 
escolher a área, porque Pedagogia é educação formal, 
coordenação, pedagogia empresarial. (Prof. Maria) 

Mas essa avaliação positiva está relacionada aos caminhos que 
percorri dentro da universidade em busca de uma formação. 
Acho que foi um curso que me deu uma formação política, me 
deu uma visão crítica, uma visão de mundo bem ampla. (Prof. 
Bromélia) 

 

Quanto aos pontos negativos, elas citaram: a) a carência deixada pelas 

disciplinas de conhecimentos específicos; b) a falta de formação específica para 

algumas modalidades educacionais, como a Educação do Campo; c) o pouco 

compromisso de alguns professores com a disciplina ministrada; d) a fragilidade 

da dimensão da extensão na universidade; e) inadequação curricular para 

atendimento satisfatório do curso noturno; f) a disposição das disciplinas no 

curso, principalmente as de estágio e de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

e g) a separação entre as disciplinas específicas da matemática e as 

pedagógicas. Essas questões se encontram com as discussões de Gatti (1997; 

2009) e Lüdke (2009) sobre os currículos dos cursos de licenciatura, que são 

fragmentados, pois as disciplinas não se relacionam e não trabalham em uma 
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perspectiva articulada, de forma interdisciplinar, o que gera uma separação entre 

as disciplinas de conhecimentos específicos e as de conhecimentos 

pedagógicos. 

As entrevistadas também assinalaram a falta de especialização do curso para 

melhor capacitar os novos professores, diante da amplitude de atuação e 

formação polivalente do curso. Haja vista que há uma variedade de disciplinas 

que não se integram e não são suficientes para atender todas essas dimensões 

(GATTI et al, 2009). Nessa direção, Giovana relata que: 

 

Acredito que é um curso amplo, que não te forma para uma coisa 
específica, por exemplo, matemática, letras, química, física. É 
um curso bem amplo. E por ser amplo, ele acaba, às vezes, não 
falando de quase nada. Porque é um curso que te prepara para 
ser coordenador pedagógico, para ser professor, para ser 
pedagogo em espaços não-escolares, em hospital. Então, é um 
curso que fala de muita coisa e ao mesmo tempo, acaba não 
falando especificadamente de quase nada. Então, isso deixou a 
desejar no curso. (Prof. Giovana) 

 

Ao se reportarem a formação prática que obtiveram no curso, as professoras 

falaram sobre os estágios supervisionados. Sobre essa atividade curricular, elas 

apontaram a carga horária reduzida, a superficialidade no desenvolvimento das 

atividades (discussão teórica e a permanência na escola) e a necessidade de 

maior orientação e de uma revisão urgente de sua estrutura e disposição no 

currículo. Disseram que os estágios proporcionaram conhecer a escola e a sala 

de aula, mas que abordaram poucas questões especificas da docência. 

Bromélia, por sua vez, se posicionou dizendo que:  

 

Considero os estágios um verdadeiro faz-de-conta do conhecer 
o que é educação. [...] O que a gente vê de educação na 
universidade é uma coisa e a realidade é outra, parece que são 
duas dimensões muito grandes. Acho que a teoria forma uma 
visão utópica de aluno e de escola. [...] considero que a prática 
que a universidade transmite de sala de aula mais assusta o 
graduando do que conquista ele para a sala de aula, porque a 
gente vivencia uma realidade de escola diferente. A gente não 
tem preparo nenhum para vivenciar essa escola. É uma semana 
só. Então, não tem tempo para você se encantar com a escola. 
Eu saí dos meus estágios com uma visão de escola muito 
negativa, porque vivenciei os meus estágios em ambientes 
muito difíceis.  Então, a prática é muito fragilizada, é muito pouco 
tempo e pouco contato com a escola. (Prof. Bromélia)  
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De forma geral, o momento do estágio supervisionado é aquele em que os 

estudantes têm a oportunidade de entrar em contato com a prática escolar. Os 

estágios deveriam propiciar aos futuros professores reais vivências do cotidiano 

das escolas, de forma a colocar os estudantes diante de situações reais e 

participando mais ativamente das atividades escolares. Contudo, os limites 

vivenciados nesse período contribuem para que o licenciando tenha apenas uma 

visão superficial e limitada do que realmente ocorre cotidianamente nas escolas. 

Além da baixa carga horária, geralmente, os estágios curriculares 

supervisionados são mal conduzidos (GATTI, 1997; LÜDKE, 2009). 

Assim, no que diz respeito a formação prática, a grande maioria das professoras 

levantou muitas críticas, alegando a insuficiência nessa dimensão da formação 

tanto nas disciplinas que deveriam trabalhar com o contexto prático e com 

conhecimentos específicos, quanto nos momentos de estágio supervisionado. 

As professoras apontaram a dificuldade de presenciar a articulação entre a 

formação teórica e a prática no transcorrer do curso, como afirma Giovana: “se 

o aluno não buscasse, não corresse atrás, não fosse seguir seus próprios 

caminhos, acho que pouquíssimos professores conseguiriam aliar a teoria à 

prática”. A relação entre a teoria e a prática permanece como um problema 

sempre debatido quando se trata de formação docente e que até o momento 

presente não foi vencido (DINIZ-PEREIRA, 2000). 

As professoras também falaram que não vivenciaram algumas dimensões da 

prática docente, como por exemplo, os problemas socioeconômicos e culturais 

hoje enfrentados pelos alunos da escola. É uma formação sem a referência do 

trabalho docente realizado nas instituições escolares (NÓVOA, 2009).  

As entrevistadas consideraram a formação teórica suficiente, já que a maior 

parte do curso estava voltado para essa dimensão. Há um peso maior na 

formação teórica em detrimento da prática (FLORES, 1999). Sem desconsiderar 

que “as teorias não constituem um guia das ações docentes, mas sim um 

poderoso instrumento de tomada de consciência, análises e 

redimensionamentos delas” (LIMA et al; 2007, p. 152). Normalmente, nos cursos 

de formação de professores, os conhecimentos teóricos antecedem as 

atividades práticas, vistas em muitos casos, como dimensões opostas, quando 

o destaque é dado geralmente à teoria (DINIZ-PEREIRA, 2000). 
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Contudo, elas destacaram a necessidade de aprofundamento e da autoformação 

por parte do aluno em certas disciplinas em que não há tanto compromisso do 

docente. Disseram que é preciso uma intensificação na quantidade de leituras 

que são exigidas, buscando-se o estudo de obras inteiras e não somente de 

apostilas e capítulos de livros. É o que fala Giovana: 

 

Acho que fui formada por apostilas. Não tem o hábito de ler a 
apostila e ler o livro inteiro. Não tinha esse hábito, não fui 
formada assim. Então, li muitos textos. Acho que se eles 
exigissem mas essa leitura do livro inteiro, cobrassem mais. 
Exigir mais. A cobrança do aluno foi um ponto que deixou a 
desejar. Aluno de universidade é aluno para ler livros e não li 
livros. Li apostilas. (Prof. Giovana) 

 

As professoras ainda declararam que apesar de ser uma formação que 

contemplava uma diversidade de temáticas, ela não ajudou tanto a trabalhar com 

a realidade da sala de aula, pois considerou muito mais as questões referentes 

a contextualização da educação geral, faltando uma maior dedicação a 

conhecimentos específicos e metodologias de ensino. Nessa direção, Gatti et al 

(2009) analisam os currículos de cursos de Pedagogia e constatam que “a parte 

curricular que propicia o desenvolvimento de habilidades profissionais 

específicas para a atuação nas escolas e nas salas de aula fica bem reduzida” 

(GATTI et al, 2009, p. 233). 

Sobre a participação em projetos, das sete professoras iniciantes entrevistadas 

que não participaram do Pibid, apenas duas delas, Maísa e Giovana, 

participaram de algum projeto, ambas com iniciação científica. Maísa participou 

de um projeto de pesquisa sobre a temática da Juventude e Educação e Giovana 

integrou, durante dois meses, um grupo de pesquisa voltado para o tema 

Gênero, Sexualidade, Diversidade e Educação. Ambas disseram que a maior 

contribuição dos projetos foi para a dimensão da iniciação científica, para a 

construção das monografias, embora Giovana tenha dito que a ajudou a 

trabalhar com o gênero em sala de aula. 

Três professoras egressas do Pibid se envolveram com outros projetos. Bromélia 

integrou um projeto de extensão sobre a Educação de Jovens e Adultos e outro 

sobre Currículo, Formação e Identidade. Já Jequitibá participou de um sobre a 
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temática da Educação Ambiental e outro sobre Políticas Educacionais. Ao falar 

sobre essas experiências, elas também destacam a formação para a docência: 

 

Os projetos de extensão que participei foram fundamentais para 

minha formação. Consigo ter uma visão de mim antes e depois 

da extensão. E, associo o meu amadurecimento enquanto 

pessoa, estudante e profissional, muito relacionado a esses 

projetos de extensão que participei. (Prof. Bromélia) 

Esses projetos foram fundamentais para minha formação 
acadêmica, para minha formação profissional. Porque aprendi 
muitas sugestões; também eram discutidas teorias que hoje 
posso refletir na minha prática de ensino. Aprendi mais com os 
projetos do que especificamente em disciplinas consideradas 
obrigatórias e optativas. (Prof. Jequitibá) 

Contribuiu porque a informatica é mais um suporte que a gente 
enquanto professor pode ultilizar [ nas sala de aula]. (Prof. 
Patrícia) 

 

Portanto, notamos que a avaliação que todas as professoras fizeram sobre os 

cursos de graduação está associada aos resultados de muitos estudos 

apontados ao longo desse texto sobre a formação docente, principalmente sobre 

os aspectos curriculares (formação teórico-prática, estágios supervisionados, 

fragmentação das disciplinas). Vale ressaltar que a forma como a formação 

inicial se configura intervém significativamente no exercício do professor quando 

da entrada na carreira.  

E agora que já conhecemos como que se caracterizaram os cursos de formação 

das entrevistadas, faremos uma análise das principais experiências que elas 

viveram durante esses primeiros anos como professoras, tanto daquelas que 

passaram alguns anos como bolsistas do Pibid como das que não quiseram ou 

não puderam integrar o Programa. São questões voltadas especificamente para 

a operacionalização da prática pedagógica cotidiana delas, passando por 

diferentes aspectos do exercício da profissionalidade. Tocamos em 

conhecimentos e competências que, como já assinalamos, são específicas da 

profissão docente. 
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5.2. O INÍCIO DA CARREIRA DAS PROFESSORAS NÃO-EGRESSAS DO 

PIBID 

 

Nesse tópico, tratamos sobre o que as professoras iniciantes que não foram 

bolsistas do Pibid relataram em referência a inserção delas nas escolas, a 

dinâmica da gestão de classe, o domínio ou não dos conhecimentos específicos, 

a avaliação e o planejamento. Paralelamente, mencionamos alguns 

posicionamentos dos coordenadores que falaram sobre essas categorias ligadas 

a profissionalidade das professoras entrevistadas. 

 

5.2.1. A inserção na escola 

Pelo que observamos, foram usadas duas estratégias distintas para selecionar 

as turmas e escolas onde as professoras trabalhavam. Os professores efetivos 

escolheram a instituição e a série que queriam lecionar logo no momento da 

posse do concurso – dentre as vagas disponibilizadas. As que estavam em 

regime de contrato temporário foram convocadas pela SEC (através da entrega 

de currículo, entrevista e/ou indicação) para lecionar em instituições por ela 

determinadas. Geralmente, era a sobra de vagas não atendidas pelos 

professores efetivos, os quais primeiro faziam a escolha das suas turmas, como 

disse Maria: 

 

O que sobra é para o contratado. Sobrou isso para você, você 
vai, é contratado. [...] Então, você sente como se fosse um nada. 
Você precisa tanto daquele emprego que o que fizer com você, 
você tem que aceitar. E como você é contratada, você não tem 
o direito de reclamar, de dizer que está ruim, não tem direito a 
nada (Prof. Maria). 

 

A experiência das entrevistadas se assemelha aos resultados do estudo de 

Freitas (2002, p. 155), quando fala que “é comum nas escolas pesquisadas 

delegar ao professor iniciante as turmas consideradas mais difíceis”. E quando 

elas chegaram nas escolas, não houve nenhuma preparação ou acolhimento 

especial para a condição de iniciantes. É o que falou a coordenadora de 

Fernanda: “[...] tudo o que foi apresentado e sugerido para quem tem 10 anos, 
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foi apresentado e sugerido para quem tem dois ou três. Não houve nenhum 

momento de separar e voltar exclusivamente para elas, não”.   

Só Giovana que disse que sua coordenadora reservou um momento no início 

das aulas para oferecer uma orientação específica aos novatos: “[...] orientações 

de como trabalhar (até de levar um chinelo para ficar na sala), de segurança, de 

como tinha que proceder na hora de levar no refeitório, informações mínimas 

que para quem está começando no lugar é importante”. Orientação essa que foi 

confirmada pela coordenadora de Giovana: “houve um acolhimento e atenção 

aos iniciantes na primeira semana”. 

Ao chegarem nas escolas, algumas colocaram que foram bem acompanhadas 

pela coordenação, com frequência constante desse profissional no 

desenvolvimento do trabalho (atenção as dificuldades, sugestão de atividades, 

presença na sala de aula). Outras já disseram que sentiram falta de um apoio, 

de um direcionamento diante das dificuldades colocadas, de formação 

continuada, da construção coletiva de projetos.  

Em referência a direção, Fernanda e Marissa reclamaram da falta de ajuda no 

trabalho com os alunos e na resolução de problemas da escola e Maria lembrou 

da forma como foi ignorada pela diretora porque tinha contrato temporário. Por 

outro lado, as outras colocaram que foram atendidas por esse profissional 

através de incentivo, orientação, ajuda com os alunos e com os pais. As citações 

que seguem mostram essas duas circunstâncias, representadas nos relatos de 

Marissa e Juliana:        

 

Como foi terceiro ano, eu nunca tinha trabalhado, achei que não 
tive o apoio necessário para isso. Tanto que questionei que eles 
deveriam dar mais apoio aos iniciantes porque a gente no 
começo tem muita dúvida. (Prof. Marissa) 

A diretora me acolheu super bem. Me ajudou no início porque eu 

tinha muita dificuldade, porque era meu primeiro contato como 

professora regente assumindo uma turma de minha 

responsabilidade. E toda ajuda que eu necessitava, a diretora, a 

coordenadora e os professores me ajudavam bastante. (Prof. 

Juliana) 

 

A coordenadora de Juliana comentou que dava suporte estando mais próxima: 

“[...] pela questão do pouco tempo de carreira, sempre incentivando, estimulando 
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ela”. Ao contrário de Juliana, Marissa e outras iniciantes sinalizaram a 

necessidade de maior atenção e acolhimento aos professores iniciantes. Mas 

nem sempre a gestão se preocupa com o início da carreira e/ou não está 

preparada para investir nos professores iniciantes (PIERI; TANCREDI, 2007). 

Pelo que percebemos, diante dos momentos de dificuldade, os professores 

iniciantes buscavam ajuda tanto com a equipe gestora das escolas quanto com 

os colegas de trabalho. Contudo, apesar dos coordenadores citarem o auxílio 

oferecido as professoras, a grande maioria delas afirmou que primeiro recorria 

aos professores experientes com os quais conviviam, que além de ajudar nos 

momentos de dúvida, de tomada de decisão, de insegurança, incentivava-os a 

persistirem nos momentos de dificuldade. As falas das professoras Fernanda e 

Giovana ilustram essa questão: 

 

[Buscava ajuda] com colegas mais experientes. Com colegas 
veteranas que tem mais anos de ensino do que eu. E por último, 
por último, por último, da coordenação. Não me sinto acolhida 
pela minha coordenação. Não me sinto livre para perguntar, para 
pedir ajuda. É uma relação superficial. (Prof. Fernanda) 

A auxiliar [de classe] mim ajudou de uma forma que eu não 
saberia explicar o que eu faria se não fosse a auxiliar. Porque a 
auxiliar tem magistério, é obrigatório ter magistério e algumas 
têm nível superior. E essa minha se formou agora e ela me ajuda 
no planejamento, me ajuda com exemplos de atividades, me 
ajuda a controlar os meninos. (Prof. Giovana) 

 

Assim, havia prioridade para consultar colegas de trabalho e em segundo plano, 

a gestão. Ambrosetti e Almeida (2009) mencionam que quando a organização 

escolar não favorece esses espaços de troca e de aprendizado, os professores 

buscam os momentos informais com colegas, conversas de corredores e trocas 

de experiência.   

Para além dessa relação de parceria, com exceção de Fernanda13, as iniciantes 

afirmaram que se relacionavam bem com os colegas de trabalho. Um aspecto 

que por vezes interferiu nessa relação foi o vínculo de trabalho, como explica 

Giovana, que no mesmo ano letivo, passou da condição de contratada para 

                                                           
13 Fernanda relatou que um conflito entre ela e a única colega de trabalho (que perdurou na maior 
parte do ano letivo) provocou alguns problemas, como a separação entre os alunos da pequena 
escola de duas salas. E a sua coordenadora disse que esse fato “acarretou em problemas de 
convivência dos alunos entre si”. 
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efetiva: “quando me efetivei, pessoas que não falavam comigo passaram a falar” 

e “encontro mais sorrisos quando vou pegar alguma coisa”.  

Vale destacar que há relatos que descrevem a sensação de apreensão por parte 

de algumas principiantes ao iniciarem o trabalho, como demonstra Maísa: “um 

dos medos que eu tinha era esse: imagine você chegar a uma escola, encontrar 

vários professores veteranos com anos e anos de experiência e chegar uma 

menina lá que não tinha experiência em escola”. Trata-se da necessidade de ser 

aceito pelo círculo profissional, salientada por Rocha (2005). 

No que tange a relação das professoras com os funcionários das escolas, elas 

não mencionaram problemas ou dificuldades no convívio. E todos os 

coordenadores também chegaram a esse consenso. Já com os pais, apesar de 

descreverem a relação como harmoniosa, algumas situações se tornaram 

bastante delicadas, como exemplifica Fernanda: 

 

A minha preocupação é com a conscientização sobre o papel 
deles na educação dos filhos. Muitas mães têm aversão a mim, 
porque no primeiro ano fiz uma denúncia ao Conselho Tutelar e 
não pedi o anonimato, me declarei. Uma mãe agrediu um filho, 
denunciei essa mãe. A mãe se chateou, até hoje não fala 
comigo, e as outras mães ficaram de ‘orelha em pé’ comigo. 
Então, fiquei como a pró malvada, a pró carrasca. Mas tirando 
isso, é uma boa relação. (Prof. Fernanda) 

 

De forma recorrente, as professoras reclamam da forte ausência dos pais no 

acompanhamento do aprendizado dos filhos, do trabalho do professor, das 

atividades, das dificuldades sentidas pelo aluno, nas questões de 

comportamento, até mesmo a frequência nas reuniões de pais (MARIANO, 2006; 

ROCHA, 2005). 

 

5.2.2. A gestão de classe 

Os primeiros contatos com a sala de aula foram marcados por expectativa e 

ansiedade por parte das professoras iniciantes em relação aos alunos, ao 

comportamento deles, ao ambiente de trabalho, aos colegas e a realidade da 

escola. Além disso, sentiram insegurança e medo para desenvolver o plano de 
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aula e susto ao saber que lecionariam em classe multisseriada. São essas 

circunstâncias que aparecem em depoimentos como o de Giovana: 

 

Nunca tinha dado aula. No meu primeiro dia de aula eu não sabia 
nem o que eu iria fazer na sala. Fiquei tremendo. [...]. Foi tanto 
que um aluno chegou para mim e falou: “Pró, a Senhora não vai 
tomar uma atitude, não? Se não tomar uma atitude, os meninos 
vão te colocar porta-fora”. Acho que era sexta-série e quando o 
menino me falou isso, parei tudo e falei: “Não, tenho que fazer 
alguma coisa”. A minha estratégia foi lembrar como eram os 
meus primeiros dias de aula [quando era estudante]. [...] Foi 
muito difícil. Foi desesperador. Tanto que saí da sala e disse que 
não queria voltar nunca mais, porque eu estava despreparada, 
desestimulada, encontrei uma realidade que eu não tinha nem 
imaginado. [...] Fiquei com medo de ser rejeitada pelos alunos, 
medo de não conseguir dar conta, medo de ser repreendida 
pelos superiores, pela direção, pela coordenação. (Prof. 
Giovana) 

 

Em consonância com esse relato de Giovana, sua coordenadora assegurou que 

ela sentia “[...] insegurança para lidar com alguns alunos, para ensiná-los regras 

de convivência, de comportamento”. São situações marcadas por dúvida ao se 

posicionar diante dos alunos, na tonalidade da voz, no controle da turma, na 

execução de uma atividade, como agir no primeiro dia de aula, o medo de ser 

rejeitada pela comunidade escolar. Maria foi a que mais sentiu dificuldade para 

manter o controle da turma e disse que o que mais a atrapalhou foi a falta de 

apoio de uma das escolas em que atuou. 

 

Fiquei roca, tive um problema na garganta, uma tosse alérgica. 
Acho que a garganta o tempo todo falando, gritando. [...] Os 
alunos não ficavam quietos, era batendo no outro, briga de tudo 
acontecia na sala. Era o tempo todo aquela tribulação na sala, 
até que chega um momento em que a diretora e a coordenadora 
me chamaram porque viram que eu estava com dificuldade. 
(Prof. Maria) 

Já cheguei a sair na primeira semana chorando para a direção, 
por não conseguir. Quando você consegue controlar aqui, tem 
outro grupinho lá, parece que eles se juntam. E a professora 
iniciante fica assim: “o que faço”? [...] Teve uma hora que não 
consegui mais. Planejei isso e não consegui, porque minha 
turma é muito indisciplinada. Eu me perguntava para eu mesma 
e para a direção: “gente! O que é que estou fazendo de errado? 
Não estou conseguindo”. (Prof. Marissa) 
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Pelo que foi depreendido das entrevistas, elas pronunciam algumas condições 

que atrapalharam a gestão de classe, como por exemplo, problemas com 

indisciplina, comportamento, alunos repetentes, grande quantidade de alunos na 

classe. A coordenadora de Marissa, por exemplo, mencionou que todas essas 

questões estavam presentes em sua classe: “Marissa teve muita dificuldade para 

lidar com a turma. Porque além de ser uma turma muito diversificada, a 

indisciplina é muito grande. [...] Teve muita dificuldade para controlar os alunos”. 

Sobre essa questão da indisciplina – indicada por Mariano (2006) como um dos 

maiores problemas enfrentados pelos docentes iniciantes – as professoras que 

lecionaram no campo disseram que não tiveram problemas, como disse Maísa: 

“o comportamento dos meninos é mais tranquilo, a gente não vê tanta indisciplina 

quanto a gente vê aqui nas escolas da zona urbana”. Entretanto, ainda sobre as 

escolas do campo, Beatriz e Fernanda sentiram dificuldade por conta das turmas 

multisseriadas, por se tratar de crianças com idades muito diferentes e o fato de 

ter que conciliar a característica da Educação Infantil (barulho, brincadeiras, 

agitação) com os demais alunos. Por isso, a coordenadora de Fernanda 

comentou que ela precisava de uma auxiliar para a Educação Infantil. E a 

coordenadora de Maísa disse que ela não teve dificuldade com os alunos porque 

a turma dela era pequena. 

Mas mesmo diante das dificuldades iniciais com o controle de turma, a relação 

com os alunos foi classificada pelas professoras como tranquila e satisfatória. A 

coordenadora de Giovana disse que ela melhorou “[...] na relação com os alunos 

indisciplinados”. Em alguns casos, houve melhora após o estabelecimento de 

respeito, confiança e vínculo entre ambos, como mostra a fala de Juliana: “depois 

que ganhei a confiança deles, que foi uma turma difícil, foi muito bom. Até hoje 

eles me encontram na rua, param, falam comigo e pedem para eu voltar”. Além 

de ser relevante para a aprendizagem, a confiança e a conquista estabilizam a 

relação professor e aluno (QUADROS et al, 2006).  

Assim, foi recorrente na fala das professoras a busca pelo vínculo de amizade 

com os alunos para auxiliar no ensino, na aprendizagem e no conhecimento mais 

profundo sobre o estudante. Embora deixassem claro que cada momento 

requeria um diálogo e um direcionamento diferente, como demarca a fala da 

Professora Marissa: “[...] cá fora a gente brinca e tal, mas lá dentro eles me 
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respeitam”.  A Professora Fernanda declarou que não dava para fazer uma 

ruptura entre o ensino e o relacionamento afetivo com os alunos: “[...] dou 

liberdade para eles dizerem: ‘Pró, estou triste porque hoje não comi nada’. Estou 

com fome’”.  

Maísa e Giovana discorreram sobre as experiências de dificuldade com a idade 

dos alunos: com os alunos adolescentes, revelaram que ficaram apreensivas por 

conta da proximidade da idade delas com a dos alunos. E com os alunos de 

creche, por conta da especificidade do diálogo, que é diferente.  

Ainda no que diz respeito aos alunos, todas as entrevistadas disseram que 

conseguiram promover a interação entre eles – mesmo que houvesse resistência 

inicial – usando atividades e brincadeiras coletivas. Nos casos em que havia 

conflito, as professoras disseram que resolviam com a conversa, retiravam da 

sala, usavam a cadeirinha do pensamento, levavam para a secretaria, 

conversavam com a direção, trocavam de sala por alguns minutos, convocavam 

os pais, estabeleciam regras, levavam o aluno a pedir desculpas.  

De acordo com pesquisas como a de Rocha (2005), os neófitos passam por um 

choque quando idealizam alunos bem motivados e encontram o oposto na 

realidade escolar.  Mas em nosso estudo, todas as entrevistadas disseram que 

conseguiram motivar os alunos, usando desde a afetividade, o carinho e o elogio, 

até estratégias de ensino, como jogos, brincadeiras, filmes, gincanas, passeios, 

músicas, vídeos, dinâmicas e lanches coletivos. Fernanda, por exemplo, 

explicou que trabalhava “[...] muito com o que criança gostava de mexer: tinta, 

recorte e colagem, eu fazia máscara, fazia viseira com as letras, com as vogais, 

pintava os numerais nos rostinhos deles. Eu procurava fazer com que aquilo ali 

fosse agradável para eles”. Além das atividades, com gestos, também: “[...] 

procuro motivar eles o tempo todo com palavras, levando alegria, cantando, 

sentando no chão com eles, colocando no colo, acho importante isso”, disse 

Fernanda.  

Sobre a disponibilidade de material didático-pedagógico para desenvolverem 

esses trabalhos, percebemos que existiam realidades diferentes. Algumas 

professoras tinham todos os recursos necessários, enquanto outras ficavam em 

falta de coisas básicas, como marcador de lousa. Vale destacar que notamos 
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uma angústia das professoras que trabalhavam com a Educação Infantil, que era 

com a infraestrutura das escolas, pois essa carência prejudicava a realização 

das atividades necessárias (FLORES, 1999).  

 

5.2.3. O domínio de conhecimento específico 

As entrevistadas expressaram durante as entrevistas que os conteúdos que 

lecionavam eram fruto de aprendizagens provenientes de um misto de 

experiências: dos estudos feitos na educação básica como estudantes, do curso 

de formação inicial, da prática (na medida em que iam estudando os conteúdos 

para lecionar) e da relação com os alunos.  Contudo, esse misto de formação 

não foi suficiente para deixar as professoras preparadas para lecionar 

determinadas áreas. 

As duas professoras que disseram dominar os conhecimentos específicos eram 

as que trabalhavam na Educação Infantil, por considerar os conteúdos 

trabalhados nesse nível de ensino simples. Sobre essa questão, Beatriz 

completou: “[...] fiquei com medo de pegar o 4º ano, por isso. Quando deu a 

opção de escolher, escolhi ir para os menores, Educação Infantil, que também 

tem conteúdos mais fáceis”. Percebemos então, uma visão equivocada sobre os 

conteúdos ensinados na Educação Infantil, tidos como mais fáceis e por isso, 

menos exigentes. 

Outra questão que foi apontada pelas docentes como facilitadora da apropriação 

desses conteúdos, foi o fato de estar ensinando a mesma série de anos 

anteriores, como exemplifica Maísa: “esse ano estou com as mesmas séries, 

mudou [alguns] alunos, mas com os mesmos planos e a aula praticamente não 

muda. São sempre os mesmos [conteúdos]”. A Coordenadora de Maísa disse 

que ela “[...] nunca transpareceu ter dificuldade em nenhum componente”. Diante 

da fala dessa professora, precisamos questionar: mesmo que o professor lecione 

no mesmo ano e com os mesmos conteúdos, a forma de ensinar e o plano de 

aula devem permanecer os mesmos? É preciso que haja avaliação e 

readequação do ensino, das estratégia e dos desafios escolares diários. 

As outras cinco docentes que apontaram insegurança, se referiram aos 

conhecimentos de Matemática (três professoras) e da Língua Portuguesa (duas 
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professoras). Sendo que além dessas áreas, também foram mencionadas as 

dificuldades com a História e com o ensino da História e Cultura Afro-brasileira, 

Africana e Indígena, como disse Fernanda: “a gente tem no Plano de Curso que 

trabalhar com conhecimentos da África e da cultura indígena e africana. Então, 

a minha formação não me preparou para isso. A SEC não dispôs de uma 

formação para isso”. Logo, ela disse que ensinava esses conteúdos de uma 

forma muito superficial, sem aprofundamento e segurança. 

Essa é uma questão delicada porque o conhecimento específico ocupa um lugar 

importante dentro do rol de conhecimentos docentes e as professoras 

acreditavam que podiam aprendê-los sempre que a prática solicitava. Ocorre 

que o desconhecimento dos múltiplos significados de certos conteúdos levava-

as a recorrerem as mesmas práticas que foram submetidas quando alunas 

(NONO; MIZUKAMI, 2006). 

Sobre os motivos alegados pelas docentes para sentirem essa dificuldade, 

principalmente no que tange a Matemática, elas apontaram a deficiência do 

curso de formação, por ele não propiciar o embasamento necessário desses 

conhecimentos específicos. Principalmente o curso de Pedagogia, que por ele 

ser ancorado numa formação polivalente, deveria formar professores de Língua 

Portuguesa, Matemática, História e assim por diante.  

 

O que senti dificuldade bastante foi em relação a parte de 
Matemática, porque a gente teve uma disciplina que foi ensino e 
aprendizagem de Matemática e Geografia. Só que não tinha 
nada a ver com o que a gente ia ensinar, porque a gente não é 
formada para essas áreas. (Prof. Juliana) 

 

Elas se reportaram também a formação básica deficiente, que não proporcionou 

o aprendizado desses conhecimentos básicos, como comentou Fernanda: “fui 

uma criança que sempre tirou nota vermelha em Matemática. Veio da minha 

formação escolar e na academia não vi isso. A gente teve o ensino da 

Matemática, mas muito superficial. Sou uma pessoa que tem dificuldade com a 

Matemática”. A coordenadora dela comentou que essa Professora sente 

dificuldade em trabalhar os conteúdos matemáticos para os alunos. Trata-se de 

uma situação difícil que afeta a transposição didática, a avaliação, o 
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aprofundamento dos conteúdos e a construção do aprendizado pelos alunos 

(NONO; MIZUKAMI, 2006; SCHLINDWEIN; CORDEIRO, 2002).  

O que contribuiu, segundo muitas professoras, foi a formação continuada 

oferecida no Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa (Pnaic)14. 

Programa esse que foi muito bem avaliado pelas professoras, pois as ajudou 

com os conhecimentos de Matemática e de Língua Portuguesa. Tanto no 

domínio do conteúdo, quanto nas estratégias de ensino. A coordenadora de 

Fernanda disse que “o Pnaic a ajudou muito em sala de aula”. 

Em relação as alternativas usadas pelas educadoras para sanarem as 

dificuldades sentidas, foi recorrente a busca de auxílio a colegas com ou sem 

formação específica na disciplina e/ou a pesquisa, uso da internet e de livros 

para estudarem. Algumas colocaram a preocupação com os questionamentos 

dos alunos, principalmente daqueles a partir do terceiro ano, por não estarem 

prontas para responder. Juliana e Marissa relataram essa situação: 

 

Sempre tive dificuldade de trabalhar Matemática. Então, eu tinha 
que estudar bastante para poder passar para eles. [...]. Se eu 
tivesse dúvida, eu pedia para alguma professora me orientar e 
depois que eu aprendia esses conteúdos é que eu ia passar para 
eles. Porque realmente, a gente não é formada para essas áreas 
e tem essas dificuldades. (Prof. Juliana) 

Eu falava com um professor de Língua Portuguesa, pesquisava. 
Tenho uma colega que é da área, eu ligava para ela, e-mail, 
facebook, ajudavam-me bastante. Porque a gente faz um 
planejamento, não planejo hoje para fazer hoje, planejo com 
uma semana de antecedência. (Prof. Marissa) 

 

A Coordenadora de Juliana disse que diante de sua dificuldade com a 

Matemática, ela buscava se informar, procurava ajuda e pesquisava bastante. 

Por conta desses esforços empreendidos, as professoras classificaram o 

trabalho desenvolvido por elas no ensino desses conteúdos como satisfatório, 

embora alegassem que poderiam ter se dedicado mais. Algumas disseram que 

o desempenho dos alunos mostrava a qualidade do trabalho delas, conquanto 

reconheciam as limitações enfrentadas. Como exemplo, apresentamos a fala da 

Professora Juliana, quando disse: “avalio como bom, porque a dedicação que eu 

                                                           
14 O Pnaic é um programa desenvolvido com a parceria entre os governos federal, estadual e 
municipal com a intenção de alfabetizar todas as crianças até os 8 anos de idade.  
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tinha de estar buscando, estudar, me preparar para passar para eles e o retorno 

que eles me davam, acredito que foi uma maneira boa. Então, avalio como bom 

esse trabalho”. E a Professora Giovana, quando afirmou que “acho positiva a 

forma como ensino e que preciso melhorar. Porque a gente nunca está 100%, 

porque sempre tem alguma coisa que a gente precisa melhorar”. 

Mas todas elas declararam em algum momento que sentiram insegurança para 

fazer a transposição didática, pois preocupavam-se com a escolha da 

metodologia para tornar o conteúdo ensinável, das estratégias a serem usadas 

para propiciar um aprendizado efetivo, uma aula dinâmica. Mesmo recorrendo a 

pesquisa, sentiam-se inseguras, como Marissa, que questionava se a forma que 

havia ensinado tinha sido suficiente para os alunos aprenderem. Sua 

coordenadora afirmou que ela não conseguia contemplar em suas aulas os 

alunos com mais dificuldade. Seguem alguns trechos das falas que ilustram essa 

questão: 

 

Na maioria das vezes, o que busco pesquisar são metodologias. 
Como vou levar esse assunto de uma forma mais fácil para meu 
aluno? Que estratégia vou usar? Uma dinâmica? Um trabalho? 
(Prof. Maísa) 

Minha dificuldade era achar atividades para tirar o conteúdo do 
papel e fazer na prática. Então, pelas tentativas, pelos acertos, 
pelos erros, fui aprender a como trabalhar com a minha turma. 
(Prof. Giovana) 

Conteúdos de matemática que eu não sabia, eu ficava assim: 
“Meu Deus, como é que vou ensinar”? Entendo o sistema de 
numeração decimal. Mas um assunto tão abstrato e concreto ao 
mesmo tempo. Como é que vou levar esse aluno a entender um 
valor posicional de um número? (Prof. Fernanda) 

 

Elas sentiram dúvida para selecionar a estratégia mais adequada para ensinar 

um conteúdo a um grupo específico de alunos (NONO; 2011). Mello ([2013] p. 

02) completa afirmando que “é preciso modificar o saber para que este se 

transforme em objeto de ensino ‘ensinável’, isto é, em condições de ser 

aprendido pelo aluno. Todo professor faz isso permanentemente, embora nem 

sempre o faça de forma eficaz”.  
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5.2.4. Avaliação e planejamento 

Para fazer o planejamento, as professoras selecionavam coletivamente as 

habilidades e os conteúdos do Plano de Curso no início da unidade. Em seguida, 

elaboravam em casa os planos diários ou iniciavam na reunião de coordenação 

pedagógica (porque na reunião não tinham tempo suficiente e os recursos 

necessários, como internet). Havia socialização do planejamento entre o grupo 

de docentes com séries iguais, momento no qual havia troca e retirada de 

dúvidas entre professores iniciantes e com mais experiência. Essa é a rotina 

também descrita pelos coordenadores. 

De forma geral, as professoras e suas respectivas coordenadoras não 

mencionaram problemas na construção do planejamento. Com exceção da 

coordenadora de Marissa, que disse que ela tem dificuldade no desenvolvimento 

metodológico do planejamento. Tem o caso de Maria, que não tinha problemas 

na construção do planejamento, mas em adequá-lo ao tempo e as necessidades 

dos alunos. E Beatriz, que mesmo estando em classe multisseriada, desenvolve 

as aulas por seriação: “o que temos constatado é que o planejamento 

pedagógico para as classes multisseriadas, orientado pela racionalidade da 

regulação, tem exigido dos professores que lá atuam a seguirem a lógica da 

seriação” (MOURA; SANTOS, 2012, p. 75). Notamos essas questões a seguir: 

 

Os dias mais difíceis são os dias que tem mais disciplinas, 
porque aí tem que ser uma aula que contemple as três 
disciplinas e as três séries, ou seja, a Educação Infantil é 
ciências tal assunto, o primeiro ano é matemática com tal 
assunto e segundo é matemática com outro assunto também. 
(Prof. Beatriz) 

A dificuldade era adequar o planejamento a realidade. [...] O 
que eles sabem? O que conseguem? O que os interessam a 
fazer e o que não interessam? O que vamos trabalhar, de que 
forma eles aprendem mais, a idade, o que é que eles já 
conseguem fazer só. Então, a dificuldade do planejamento é 
mais executar e não fazer. (Prof. Maria) 

 

Essas professoras que trabalhavam em classes multisseriadas, como Fernanda 

e Maísa, usavam estratégias diferenciadas para dar conta do Plano de Curso, 
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que é inadequado para a realidade da Educação do Campo. Tanto que às vezes, 

no grupo de professores, elas mudavam/acrescentavam/retiravam/redistribuíam 

esses conteúdos dentre as unidades para dar conta da especificidade da classe 

multisseriada.  

 

Tem plano de Educação Infantil de quatro, tem plano para 
Educação Infantil de cinco, tem plano para primeiro, tem plano 
para segundo. Aí o professor na hora de fazer o plano de aula 
que vai se desdobrar para ficar catando no plano da Educação 
Infantil, no plano do primeiro e no plano do segundo os 
conteúdos que são mais próximos para ir de certa forma 
colocando ali na aula os conteúdos próximos para ministrar para 
todos. (Prof. Maísa) 

Tenho dificuldade, porque tudo que está no Plano de Curso a 
gente tem que transformar em material concreto para chegar aos 
alunos. (Prof. Fernanda) 

 

As professoras reajustavam esse documento para atender as peculiaridades de 

suas turmas e o tempo pedagógico disponível, já que, segundo elas, não havia 

possibilidade de efetuá-lo como proposto. Essa é uma preocupação constatada 

no estudo de Flores (1999) sobre a pressão sentida pelos iniciantes para dar 

conta do cumprimento dos programas de ensino e das suas matérias. 

Já outras professoras relataram que um percalço enfrentado foi lidar com o 

ensino de diversas disciplinas, associado com o trabalho de alfabetização, com 

a aprendizagem dos alunos e outras demandas. Havia um conflito entre os 

conteúdos previamente selecionados e o pouco tempo que elas tinham 

disponível para dar conta de todas as demandas didático-pedagógicas.  

 

Quando a gente planejava, por exemplo, segunda feira, tinham 
três disciplinas (Português, Matemática e Ciências) e eu nunca 
consegui dar as três. [...] Porque se a gente for analisar a 
quantidade de conteúdo que está disposto para cada unidade, 
são muitos conteúdos e não são em dois ou três dias que uma 
criança vai aprender um conteúdo. Então, sempre ficava 
conteúdo da primeira unidade que eu não conseguia dar na 
primeira unidade, eu empurrava para a segunda. (Prof. Juliana) 

 

Essa pressão pela demanda de conteúdo/disciplina é reforçada pela falta do 

trabalho interdisciplinar. Pelo depreendido das entrevistas, todas elas 

reconheciam a importância da desfragmentação do ensino, contudo, o trabalho 
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interdisciplinar não era uma rotina na prática pedagógica da maioria delas. 

Quando falavam sobre o planejamento interdisciplinar, elas se posicionaram de 

diferentes formas. Giovana explicou que sentiu dificuldade, mas que tornou-se 

uma constante na sua prática, pois estudou, aprendeu com a prática e com o 

auxílio da coordenadora. Marissa sentia dificuldade em desenvolver uma aula 

interdisciplinar. Juliana disse que trabalhava nessa perspectiva por orientação 

do Pnaic e por achar que dessa forma ocorria uma otimização do tempo: “esse 

ano consegui trabalhar mais porque a gente estava no Pnaic. Eles orientavam a 

gente a trabalhar essa questão da interdisciplinaridade”.  

E por sua vez, Fernanda explicou que não trabalhava com um planejamento 

nessa perspectiva porque não sentiu necessidade, mas que relacionava os 

conteúdos durante a aula. 

 

Não senti necessidade na minha turma de ter um planejamento 
interdisciplinar. A gente não foi preparada para isso, o nosso 
plano de curso não é assim. O nosso Plano de Curso é todo 
divididozinho, todo seriado, todo por disciplina. Então, prefiro 
deixar surgir a oportunidade para na hora eu trabalhar. (Prof. 
Fernanda) 

 

E ainda sobre Juliana, sua coordenadora relatou que ela fazia um bom 

planejamento e que “[...] esse curso do Pnaic vem ajudando muito os professores 

na questão do planejar”. Ao falarem sobre as reuniões de coordenação 

pedagógica, houve críticas de Fernanda e Maísa, pois reclamavam que na 

maioria das vezes, a reunião se resumia a informes. E colocaram ainda a 

necessidade da formação continuada contemplando as necessidades dos 

professores. Contrariamente, Juliana relatou que as suas reuniões eram 

momentos de troca de experiências, retirada de dúvidas e orientação da 

coordenação. 

Já no que se refere a avaliação, elas relataram que a SEC definia (consta na 

caderneta) que na Educação Infantil os alunos fossem avaliados através de 

observação com registro em relatório e caderneta. E que no Ensino Fundamental 

fossem feitas, por unidade, duas provas e um trabalho. “Tem a sondagem, o 

diagnóstico do nível que o coordenador faz no final de cada unidade para ver os 

avanços que o aluno teve e as dificuldades que ele ainda tem, mas o instrumento 
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em si a secretaria determina deste o início do ano” (Bárbara). Para tanto, o 

número total de provas era dividido por ano e disciplina entre os professores, 

depois socializava-se. Assim, as avaliações eram iguais para todas as turmas.  

Elas avaliavam com provas e trabalho, mas Beatriz, por sua vez, disse que 

também avaliava o comportamento dos alunos: “avaliei muito por 

comportamento, como que eles interagiam, como eles se interessavam por 

aquele assunto. A prática de atribuir ou retirar notas dos alunos por conta do 

comportamento, é, segundo Libâneo (1994, 199), uma prática escolar também 

equivocada: “[...] é utilizar a avaliação como recompensa aos ‘bons’ alunos e 

punição para os desinteressados ou indisciplinados. As notas se transformam 

em armas de intimidação e ameaça para uns e prêmios para outros”.  

Já a Professora Fernanda reclamou da forma como a avaliação era imposta para 

sua classe. Ela não concordava com esse sistema de avaliação porque ele não 

considerava os reais conhecimentos que os alunos possuíam ou que tinham 

dificuldade, da mesma forma que não levava em conta os níveis de escrita do 

discente e o conhecimento apresentado oralmente. 

 

A avaliação se dá, na minha sala, de uma forma que sou contra. 
Faço porque tenho que obedecer ao sistema. [...] 
Subentendidamente, como professora, estou o tempo todo 
avaliando. Mas a avaliação que vai para o currículo daquele 
aluno é a avaliação da prova. A SEC não deixa um espaço lá na 
ata final para dar um parecer que vai definir aquele aluno, se ele 
sabe ou não, independente de como ele escreve. É a nota da 
prova. Então, acho um sistema de avaliar injusto. [...]. A gente 
avalia para quê? Qual o objetivo de se avaliar a não ser alcançar 
uma melhoria? Entendo que toda avaliação é para uma 
melhoria, não para eu reprovar. [...] Então, hoje se avalia para 
dizer se o aluno passa ou não passa. Como? Com uma nota. 
(Prof. Fernanda) 

 

Tanto Beatriz como Fernanda alegaram que sentiam dificuldades para avaliar 

por conta do dilema: o aluno conhecia o conteúdo, mas não dominava a escrita 

na prova. Fernanda disse que desobedecia e considerava o conhecimento oral 

do estudante e Beatriz, pelo contrário, seguia a escrita. Giovana disse que era 

difícil avaliar Educação Infantil porque era preciso construir relatórios baseados 

em intensas observações (desde a entrada até a saída do aluno da escola) dos 

alunos para atribuir conceitos. A coordenadora de Giovana, por sua vez, 
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comentou que ela sentia essa dificuldade porque ela avaliava a turma como um 

todo e não os alunos individualmente. Juliana também sentia falta de autonomia 

para avaliar seus alunos por meio de outras estratégias, como por exemplo, a 

observação: 

 

Então, só posso cobrar na avaliação e a avaliação tem que ser 
escrita. Então, é uma coisa bem rigorosa. O miniteste também é 
escrito, então, só posso fazer miniteste escrito e só posso cobrar 
esses três pontos no miniteste. Então, é uma coisa muito 
fechada. E a gente sabe que durante as nossas aulas a gente 
observa que tem avanço dos meninos, tem outras questões que 
posso estar avaliando ali também. (Prof. Juliana) 

 
Marissa afirmou que sentia dificuldade para avaliar no momento de identificar o 

nível em que o aluno se encontrava e completou afirmando que avaliava 

observando. Percebemos que ela se preocupou em falar da observação como 

estratégia avaliativa diária que usava para ir identificando os avanços dos alunos. 

As demais professoras se preocuparam essencialmente com a avaliação para 

efeito de promoção do aluno, mesmo se opondo ao regime de atribuição de notas 

(LIBÂNEO, 1994). 

Sobre o uso que faziam dos resultados obtidos com esses instrumentos, elas 

assinalaram que redefiniam os conteúdos pré-selecionados de acordo com o 

aproveitamento da classe, faziam acompanhamento individual, informavam a 

escola e os pais sobre o rendimento dos alunos, redimensionavam o 

planejamento e as atividades, avaliavam a aula, analisavam as dificuldades e 

questionavam os alunos sobre o porquê da reprovação. Mas apesar dos 

entraves, a maior parte das turmas obteve bom rendimento. 

Quando questionadas sobre a contribuição dos conselhos de classe na prática 

avaliativa, encontramos controvérsia. Fernanda descreve como superficiais, 

como momentos para falar quantos alunos foram aprovados. Sua coordenadora 

também disse que “o conselho de classe acaba se voltando para a questão do 

desenvolvimento do aluno durante a unidade”. Já Maria, Beatriz, Maísa e Juliana 

consideraram o momento de socialização importante, por conta da troca de 

experiências. Mas ponderaram que não basta falar somente do desempenho dos 

alunos sem buscar alternativas para as dificuldades. No momento da intervenção 

era um trabalho solitário. Os relatos nos fazem concordar com a conclusão de 
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Mattos (2005, p. 226), porque eles nos levam a confirmar que “a função implícita 

dessas instâncias de fortalecer e confirmar as visões negativas, por vezes 

infundadas ou apressadas, que as professoras traçam de alunos e alunas com 

dificuldades de aprendizagem” 

 

 

5.3. O INÍCIO DA CARREIRA DOS PROFESSORES EGRESSOS DO PIBID 

 

Nesse tópico também trataremos sobre a constituição da profissionalidade 

docente diante das categorias trabalhadas no item anterior. Contudo, nosso foco 

nesse momento é na indução profissional dos professores que foram bolsistas 

do Pibid através da escuta dos professores iniciantes e dos coordenadores que 

foram entrevistados. 

 

5.3.1. A inserção da carreira 

A contratação e chegada das professoras nas escolas ocorreu por duas formas: 

por análise do currículo e/ou indicação, já que nenhuma delas era efetiva na 

rede. Mas nenhuma dessas professoras iniciantes escolheu a escola em que 

trabalharam, seleção feita pela SEC e em alguns casos, pela gestão escolar. A 

coordenadora de Vitória disse que “[...] vão mandando e na medida do possível, 

a escola vai encaixando”. 

Elas ocupavam as turmas que estavam sem professor por motivo de 

afastamento, doença, indisponibilidade de carga horária ou eram as que 

sobravam após a escolha feita pelos professores efetivos. O coordenador de 

Patrícia fala sobre a seleção da sua turma afirmando que “[...] acabou colocando 

aquilo que sobra. Algumas pessoas diziam: ‘Não quero CAJ’15. Então, vai ficar 

para quem está chegando por último. Foi o caso de Patrícia, que chegou também 

esse ano e assumiu as duas turmas que não queriam”. A fala de Jequitibá ilustra 

essa situação: 

                                                           
15 Projeto criado pela escola onde a entrevistada lecionou. Denominado de Ciclo de 
Aprendizagem Juvenil, tinha a finalidade de atender aos alunos repetentes. 
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Quando cheguei na escola, as professoras disseram: “menina, 
já foram três professores e não ficaram, será que é tu que vais 
ficar ou tu não vais ficar também?” Então, eu ficava me 
perguntando: “meu Deus, por que será?” Fui procurar o porquê 
que foram três professores e não ficaram. Passaram que os 
alunos eram repetentes, que já tinha usuário de drogas e que 
tinha um aluno que subia por cima do telhado. [...] Foi a 
Secretaria de Educação que me ofertou essa turma, que já tinha 
passado por três professoras. Então, o aluno saía pela janela, 
passava por todo o telhado e nenhuma professora aturava isso. 
Eu disse: “vamos lá! Estou precisando de um trabalho, não tem 
condição.” Quinto ano. Uma turma quase toda repetente. Eu 
disse: “ô meu Deus”! (Prof. Jequitibá) 

Eu cheguei e a turma estava sobrando e deram para mim. Todos 
os professores concursados já tinham escolhido sua turma e 
tinha a Educação Infantil de cinco anos que ninguém queria 
pegar. [...] Depois a gente descobre que a turma já era 
conhecida pela escola, turma difícil. Os professores que 
pegaram o ano passado não queriam nem conhecimento e 
chegou para mim. (Prof. Bromélia) 

 

Esse é um fenômeno vivido por muitos iniciantes, quando são reservadas para 

esses professores as turmas tidas pela escola como as mais difíceis (geralmente 

com alunos indisciplinados, repetentes e/ou com dificuldade de aprendizagem) 

(NONO; MIZUKAMI, 2006; NONO, 2011). O coordenador de Patrícia ainda disse 

que ela leciona “[...] em uma das turmas mais desafiadoras da escola, pois, é 

como se compreendessem todos aqueles alunos que tiveram dificuldade durante 

o período, encontram-se em distorção idade-série e já foram inúmeras vezes 

reprovados”. 

Ao chegarem nessas escolas, elas viveram acolhimentos bem diferentes, 

variando entre as instituições. O acolhimento a que nos referimos é alusivo ao 

acompanhamento do trabalho das professoras, já que segundo as mesmas, não 

houve nenhum tipo de atendimento, orientação ou formação específica para elas 

que estavam na condição de iniciantes. Foi o que disse o coordenador de 

Patrícia: “a ela foi dada a batata quente e não teve nada diferenciado”. Já a 

coordenadora de Jequitibá citou que “o acolhimento diferenciado é no sentido do 

coordenador dar mais atenção aquele professor: sentar mais junto, orientar o 

processo de planejamento, a sequência didática. Então, considero que [o 

professor iniciante] é sim, recebido de forma diferenciada”. 
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Notamos que a realidade das professoras é bem dividida. De um lado, temos 

aquelas que foram bem recebidas pela equipe gestora, com apoio, orientação e 

acompanhamento no trabalho desenvolvido através do estabelecimento de uma 

parceria. Patrícia é uma delas que teve essa ajuda do coordenador, o qual 

explica que acompanha a Professora em momentos de reuniões pedagógicas, 

por meio do planejamento e observações de aula. Ambos falam dessa relação 

de troca. Por outro lado, algumas não conseguiram estabelecer esse diálogo, 

persistindo as seguintes reclamações: falta de apoio e acompanhamento, gestão 

que ignora o professor contratado, crítica a forma de observação das aulas pelo 

coordenador e a falta de um atendimento específico para a condição de iniciante. 

Enfim, foram situações problemáticas, como o caso de Rosa, que em uma das 

escolas sentiu-se rejeitada pela coordenadora: 

 

Na primeira, que foi de Ensino Fundamental, não me senti 
acolhida. Me senti (mais ou menos) rejeitada, principalmente 
pela coordenadora. E não foi só pela recepção, foram pelas 
palavras que ela me falava, as coisas que ela me dizia. Então, 
me senti muito inferior, humilhada, incapaz. [...] Toda 
coordenação ela me perseguia, queria ver meu plano de aula, 
sempre procurava alguma coisa para criticar. Se a outra 
professora, que era também do quarto ano, não tivesse no 
momento, eu tinha que ficar sem fazer, ou fazer no outro dia, ou 
copiar do dela. Eu não podia dar ideias porque eu era a cabeça 
vazia, só de teoria. Eu disse a ela que participei do Pibid duas 
vezes no Ensino Médio, na Educação Infantil, mas ela não levou 
nada em consideração. (Prof. Rosa) 
 

Nesse caso de Rosa, presenciamos uma relação hierarquizada, sem partilha de 

dificuldade ou dúvida, mas com a forte presença da avaliação negativa que a 

professora iniciante recebia de sua coordenadora (NONO, 2011). E há quem 

tenha vivido duas realidades diferentes ao mesmo tempo, como Bromélia, que 

atuou em uma escola marcada pela parceria entre gestão e docentes e em outra 

em que a direção fazia uma separação entre os professores: “pelo fato de você 

ser uma professora iniciante, contratada, te classifica em um lugar dentro dessa 

escola. A gente não tem voz, não tem vez, aluno chega na sua sala sem que 

você seja avisada”, comenta a Professora. 

Não houve relato de problemas entre as iniciantes e os colegas de trabalho, pois 

a maioria das entrevistadas disse que existia uma troca entre elas e os 
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professores mais experientes – descrição também feita pelos coordenadores. 

Contudo, Bromélia enfatizou que alguns professores experientes veem as 

iniciantes como rivais, possíveis de fazer um trabalho melhor. E para Jequitibá, 

alguns colegas não aceitaram quando ela passou a ser supervisora do Pibid. 

 

Como passei para a supervisão do Pibid, tem professores que 
me olham com outro olhar que não tinham antes, porque subi de 
cargo mais um pouco do que elas; o meu trabalho já é mais 
diferenciado. Elas já me olham com outro olhar porque participo 
de formações, participo de eventos relacionados ao Pibid; então, 
elas ficam de carão e se eu deixar, elas me derrubam. Já 
colocaram isso para mim: “toma cuidado, porque senão a gente 
passa a rasteira”. Então, é desafiador quando você sobe de 
cargo dentro de uma escola e principalmente quando você é 
contratada. (Prof. Jequitibá) 

 

Ambrosetti e Almeida (2009) citam que os iniciantes são percebidos pelo grupo 

docente mais experiente da escola como ameaça. Pessoas recém-formadas, 

com novas ideias. E Quadros et al (2006, p. 74) completam afirmando que “[...] 

os antigos têm o poder de dizer o que ‘deve ser’ e o ‘que é’ normal frente àqueles 

que são, de certa forma, diferentes. Os novos professores algumas vezes trazem 

novas perspectivas e o novo é assustador”. 

Além do acolhimento da gestão e dos colegas, em se tratando da relação com 

os demais funcionários da escola, as professoras fazem relatos positivos. 

Quanto aos pais, elas persistiram em falar da ausência dos mesmos na escola 

e no acompanhamento da aprendizagem dos filhos. Segundo as entrevistadas, 

há pais que não vão à escola nem matricular o filho. Alguns reconhecem o 

trabalho das professoras, elogiam, valorizam o fato de ser iniciante, outros não; 

existem pais que apoiam e outros que se opõem ao professor. As educadoras 

cobram o acompanhamento dos alunos, mas tem pouca parceria, porque a 

família não costuma frequentar as escolas. Mas pelo depreendido das falas, elas 

não temem nenhuma avaliação negativa dos pais com o trabalho desenvolvido 

por elas (LIMA et al; 2007). 
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5.3.2. A gestão de classe 

Sobre os primeiros momentos que elas viveram com suas turmas, são trazidos 

nas falas sentimentos bastante diversificados. São eles: tensão ao dar aula de 

uma disciplina que não era habilitada, como é o caso de Patrícia, que sendo 

formada em Matemática, foi dar aula de Geografia; impacto com o desrespeito 

dos alunos; susto diante da realidade e do trabalho em turma multisseriada, por 

se tratar de alunos em anos diferentes; apreensão e medo pelos alunos 

indisciplinados antes e durante o início das aulas; insegurança sobre as 

atividades a serem desenvolvidas nos primeiros dias de aula e diante da 

diversidade em sala; frustração diante da distorção idade/série e da repetência, 

vendo-se impotente diante dessa realidade; angústia e dificuldade por conta 

da rejeição dos alunos que não aceitaram a saída de outra professora; 

realização e conforto por ser professora responsável por uma turma. Algumas 

dessas sensações são notadas no trecho relatado por Vitória: 

 

Quando fui para a manhã, uma realidade totalmente diferente. 
Fui informada que seriam alunos repetentes, mas não sobre o 
perfil da turma. Quando cheguei foi frustrante. Em alguns 
momentos, pensei: “Meu Deus, onde é que estou”? E por alguns 
momentos saí da sala decepcionada. Por conta da minha 
história de vida, o desistir nunca passou por minha cabeça, mas 
em alguns momentos, pensei: “Nunca mais quero ser 
professora”! Porque a primeira coisa que soube foi que eu tinha 
um menino que estava suspenso porque ele tentou colocar a 
cabeça do outro dentro do vaso. Eu dizia: “meu Deus, que turma 
é essa”? E quando o menino voltou só ficava na janela. Eram 
meninos totalmente indisciplinados e com distorção idade-série. 
E eu pensava: “será que essa turma foi pensada para mim? Por 
que me colocaram aqui? Será que foi para eu desistir”? Eu tinha 
muito essa dúvida. Alunos de terceiro ano, repetentes. Eu não 
tinha noção que ia chegar e encontrar aluno que não sabia fazer 
o nome, que não reconhecia as letras. [...] Como que vou lidar 
com esses meninos? Meninos extremamente agressivos. Tive 
meninos que só falavam em matar e não queriam nada. Então, 
me sentia frustrada. Em vários momentos eu dizia: “meu Deus! 
Por que escolhi esse curso? Que não tem valorização, você 
ganha pouco, se acaba e não ver o resultado. Eu não via logo 
no início, era muito angustiante estar ali, eu ficava contando as 
horas para ir embora. Eu já entrava na sala querendo ir embora, 
já entrava desmotivada. [...] O menino especial não tomava os 
remédios e eu deixava na secretaria para não agredir os colegas 
da sala e a menina estava na sala, chegava, chorava e 
emburrava a porta. (Prof. Vitória) 
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Ao analisarmos essa passagem da entrevista de Vitória – além desses 

sentimentos apontados no parágrafo anterior – nos deparamos com um misto de 

questões já assinaladas nesse relatório sobre o professor em início de carreira: 

o choque diante da realidade escolar, vontade de desistir da docência, o 

questionamento sobre a escolha da profissão e a desmotivação (NONO; 

MIZUKAMI, 2006). A coordenadora dessa professora destacou que “o 3º ano é 

uma série muito complicada porque muitos alunos estão alfabetizados e muitos 

não estão”. Ela ainda disse que “os professores mais experientes deveriam estar 

nessa série”. Está muito claro que lidar com a gestão de classe é uma tarefa 

delicada para os docentes iniciantes (MARCELO, 2006), agravada 

principalmente pela heterogeneidade das classes (NONO, 2011).  

Algumas professoras conseguiram manter o controle das turmas. As que 

apontaram dificuldades se referiram aos seguintes aspectos agravadores:  o 

controle da indisciplina, a manutenção da atenção na aula, o estabelecimento de 

regras, a falta de respeito dos alunos, os momentos de organização de 

atividades coletivas e o fato da turma ser muito grande. Alguns desses elementos 

são apontados em falas como as de Vitória e Rosa: 

 

O respeito naquela turma teve que ser conquistado. Para você 
ter noção, eu não podia abrir a porta, porque tinha um que saía. 
Ele não ficava na sala de jeito nenhum. [...] o menino me 
ameaçava, subia na janela e dizia que ia me matar e era isso o 
tempo todo. E os outros colegas iam no mesmo ritmo [...] eles 
achavam que eram os piores da escola, então eles se sentiam 
no direito de serem os piores. (Prof. Vitória) 

[Dificuldade para] ser rigorosa com eles, de fazer com que eles 
interajam com a aula, fiquem prestando atenção e se interessem 
pelo que estou ensinando ali. Porque muitos saíam da sala, 
pulavam o muro, aprontavam do lado de fora da sala e eu era 
que tinha que responder por tudo. Eu que era responsável por 
tudo. (Prof. Rosa) 

 

Na fala de Rosa reafirmamos o que Tardif e Lessard (2009, p. 64) dizem sobre 

o professor como o único responsável pela classe, que é uma situação “[...] 

reforçada tanto pela maioria das direções escolares, que exigem dos professores 

a capacidade de controlar seus alunos na sala de aula, quanto pelos seus 

colegas, que vivem exatamente a mesma situação”.   
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Pelo que constatamos na análise, as dificuldades vivenciadas pelas professoras 

para gerirem as turmas ocorreram muito por conta da indisciplina, que é um 

fenômeno que esteve presente, em algum momento, em graus de intensidade 

diferentes, nas classes de todas as professoras. Bromélia, por exemplo, teve 

apenas um caso de indisciplina – quando foi agredida fisicamente pelo aluno. No 

caso de Patrícia, seu coordenador disse que esse problema tornou a atuação 

dela desafiadora. Algumas, como Patrícia, conseguiram enfrentar a situação; 

outras não, como Rosa, que saiu do Ensino Fundamental para a Educação 

Infantil por conta dessa dificuldade. Flores (1999, p.188) constata que “a 

indisciplina constitui um factor problemático profusamente referenciado pelos 

professores principiantes”. 

Entre as estratégias usadas para controlar o alto índice de indisciplina, as 

professoras citaram: estabelecer regras na classe, mudar a organização da sala, 

conhecer os alunos e suas histórias de vida e aproximar-se da fala dos alunos 

em tom de gíria. Essa última estratégia está relacionada com a constatação de 

Lima et al (2007), quando dizem que “vale tudo” para amenizar a indisciplina e o 

professor sobreviver em sala de aula. Jequitibá refletiu sobre a centralidade do 

controle disciplinar em sua prática pedagógica: 

 

E falo séria, rígida, sou tradicional, não em tudo, mas em 
algumas coisas sou tradicional, sim. Foi dessa forma que 
aprendi e dessa forma que fui educada e dá certo. Não é em 
tudo que você deve ser tradicional, mas em alguns momentos 
você deve ser. Então, coloco a lista: se tiver um asterisco é sem 
recreio, se tiver dois asteriscos já sabe que vai entrar com o pai 
para conversar sobre o comportamento daquele dia. (Prof. 
Jequitibá) 

 

Sobre as habilidades de Jequitibá para gerir a classe, sua coordenadora 

declarou que “ela tem um excelente controle de classe, pois ela consegue 

desenvolver suas aulas de forma que os meninos fiquem atentos”. 

O problema com a gestão da classe foi um dos fatores que atrapalhou algumas 

professoras a fazerem o acompanhamento individual dos alunos. Também 

existiu dificuldade para lidar com os alunos especiais (apontada pelas 

coordenadoras de Jequitibá e Vitória), com a diversidade de níveis em sala de 

aula, com a distorção idade/série e para administrar o tempo. Mas para dar conta 
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desses diferentes tempos e ritmos de aprendizagem, elas usaram distintas 

táticas (obtendo êxito ou não), como: acompanhamento diário com exercícios, 

envio de atividades para fazer com os pais, redução da quantidade de conteúdo, 

trabalho em grupos para se auto ajudarem e uso do recreio e da saída. Há 

professores que reclamam da formação inicial, que não as preparou para lidar 

com a inclusão e com essa diversidade em sala de aula (NONO, 2011). 

Lidar com essa diversidade sem estar preparada foi um desafio vivido por Vitória: 

 

Esses alunos que não dão trabalho acabam sendo prejudicados, 
porque me preocupei mais com os que davam trabalho. [...] 
Tenho que dar conta do aluno que não está alfabetizado, do 
aluno que não sabe fazer o nome, do aluno que está alfabetizado 
e sabe ler tudo, do aluno que tem a família, do aluno que não 
tem, do aluno especial. E o professor iniciando não tem 
experiência, vai agir ao modo dele. Vai buscar alternativas que 
dão certo e que não dão. (Prof. Vitória) 
  

Além disso, tinha a questão do lidar com o conflito em sala de aula (vivido 

constantemente por seis dentre as sete professoras). Há o caso especial de 

Raquel, que encontrou uma sala completamente separada por gênero. Elas 

costumavam relacionar a violência e as brigas entre os alunos na escola com o 

contexto que eles viviam em casa, como alegou Vitória: “é como se eles 

trouxessem a influência da vida deles para a sala. O resolver tudo no bater, 

porque é o que eles vivem em casa”. Elas resolviam esses conflitos através de 

conversa, pedido de desculpas, dispensa para casa e de atividades grupais. No 

caso de Jequitibá, chamava a direção ou porteiro, porque segundo ela, já se 

machucou separando brigas entre os alunos. 

Apesar dessas dificuldades, elas afirmaram que tentaram e conseguiram motivar 

os alunos, lutando contra a desmotivação geral na classe (no caso de Vitória), 

mesmo que em alguns momentos não fosse possível. Assim, mesmo alegando 

que não tinham material didático, tecnológico e estrutura física adequada, elas 

mencionaram as estratégias de ensino usadas, por exemplo: sala de vídeo, 

material manipulável, jogos, brincadeiras, slides, material do Pnaic. Mas a falta 

de condições estruturais e materiais desestimulam o professor, como assinalam 

Quadros et al (2006, p. 80): 
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As condições mínimas para que o trabalho possa se desenvolver 
devem existir. E elas não são responsabilidade do professor. 
São questões administrativas que precisam ser, no mínimo, 
discutidas no coletivo, para que uma solução conjunta possa ser 
tomada. Transferir essa responsabilidade para o professor 
certamente dificultará e desmotivará o trabalho (QUADROS et 
al, 2006, 80). 

 

Enfim, olhando panoramicamente, percebemos que elas passaram a se 

relacionar bem com as turmas, sobrevivendo diante das adversidades. Há as 

exceções, como Patrícia, que disse não ser cumprimentada por alguns dos seus 

alunos. E seu coordenador disse que “com os alunos ela é um pouco rígida, ela 

é exigente, e isso talvez dificulte um pouco a linguagem entre ambos, eu diria 

que ela é um pouco linha dura”. Além da relação extraclasse que algumas se 

preocuparam em estabelecer, elas descreveram as mudanças que foram 

ocorrendo ao longo do tempo, como no caso de Vitória, que disse: “a relação era 

muito ruim, eu não conseguia falar com meus alunos, eu não conseguia fazer 

nada na sala, eu não podia nem abrir a porta, a única coisa que eu fazia era 

gritar. Tudo era na base do grito”. E no final do ano ela avalia: “não grito mais 

como eu gritava, já consigo conversar com eles e me colocar no mesmo patamar, 

porque tenho a vantagem de morar próximo deles. Então, a gente se coloca no 

mesmo patamar, falo a língua deles”.  

 

5.3.3. O domínio de conhecimentos específicos 

Das sete entrevistadas, apenas uma demonstrou possuir o domínio dos 

conhecimentos específicos necessários para ensinar. Trata-se de Patrícia 

quando se referiu ao ensino da Matemática – curso de sua formação – que 

segundo ela, a preparou suficientemente para lecionar. Seu coordenador 

também confirmou dizendo que ela conseguia dar conta do ensino dessa 

disciplina. Já as Pedagogas entrevistadas fizeram reclamações sobre o curso de 

graduação, exemplificada pela fala de Vitória: “te digo do desencanto porque 

quando entrei na licenciatura, achei que o curso ia me ensinar como ser 

professora, ensinar os conteúdos que eu iria ensinar na sala. Então, o curso deu 

o direcionamento e tenho que ir buscar”. 
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Assim, enquanto Patrícia disse ter aprendido os conteúdos de Matemática que 

leciona na universidade, as pedagogas não mencionaram o curso de formação 

inicial como fonte para o aprendizado desses conteúdos, pelo contrário, elas 

fizeram referência aos estudos enquanto estudantes e em segundo plano, aos 

provenientes do livro didático e das pesquisas. As professoras recorriam ao que 

aprenderam dos conteúdos quando estiveram na condição de alunos e 

consequentemente, podiam fazer uso das mesmas estratégias para ensiná-los. 

Por conseguinte, “a aprendizagem pela observação, fruto da experiência de 

aluno, origina a interiorização de modelos de ensino que serão reativados 

durante o período de formação inicial e as primeiras experiências docentes” 

(FLORES, 1999, p. 179). Mas podem existir concepções, crenças e valores que 

os professores trazem dessa experiência e que nem mesmo o curso de formação 

inicial é capaz de alterar (MARCELO, 1998). 

A área em que as professoras sentiram mais dificuldade para lecionar foi 

Matemática, seguido de Língua Portuguesa, Ciências, Geografia, História e 

Educação Física. Ou seja, quase a totalidade das áreas de conhecimento que 

lecionam no Ensino Fundamental. Realidade que condiz com o que Mello (2001) 

fala sobre o esvaziamento da formação do pedagogo em referência ao domínio 

de conteúdos específicos: 

 

Não é justificável que um jovem recém saído do Ensino Médio 
possa preparar-se para ser professor de primeira a quarta série 
em um curso que não aprofunda nem amplia os conhecimentos 
previstos para serem ensinados no início do ensino fundamental. 
Nem é aceitável a alegação de que os cursos de licenciaturas 
«não sabem» ou «não têm vocação» para preparar professores 
de crianças pequenas. É também difícil de justificar que para 
lecionar até a quarta série do ensino fundamental o professor 
domine os conteúdos curriculares dessas séries apenas em 
nível de ensino médio, enquanto para lecionar a partir da quinta 
em diante do ensino fundamental e médio seja necessário um 
curso superior de 4 anos. (MELLO, 2001, p. 150-151) 
 

Para tentar sanar essa condição problemática que se instaura desde o curso de 

Pedagogia, todas as professoras disseram que antes das aulas estudavam e 

pesquisavam os conteúdos previamente em internet, livro didático e vídeos. E 

também pedem ajuda dos colegas. Situação percebida nas falas de Rosa e 

Vitória: 
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Eu tinha que ir preparada o máximo que eu pudesse, tinha que 
estar segura, principalmente porque tinha hora que a 
coordenadora ia para a sala observar. Então, eu fazia de tudo 
para estar ali por dentro do assunto, da atividade, das respostas, 
tudo. Eu procurava pesquisar as coisas que não sabia. (Prof. 
Rosa) 

Fiz muitas substituições e teve assunto que eu não sabia. E eu 
ficava desesperada para estudar em um dia para ensinar no 
outro. Essa preparação tenho que estar buscando o tempo todo 
porque não me sinto segura. [...] Às vezes deixo o conteúdo de 
lado, não sei se é pela insegurança de estar trabalhando ou se 
pela realidade dos meus alunos. [...] Me sinto mais à vontade 
para alfabetizar do que estar ministrando aqueles conteúdos 
todos que são exigidos pelo Plano de Curso. (Prof. Vitória) 

 

Essa insegurança é demonstrada principalmente quando elas revelaram 

constantes preocupações com os possíveis questionamentos dos alunos. Mas 

quando elas fizeram uma autoavaliação sobre a forma como ensinavam esses 

conteúdos, não foram feitas muitas críticas, nem apresentadas dificuldades. 

Apareceram algumas situações pontuais, como é o caso de Vitória, que 

reconheceu que não desenvolvia um ensino de excelência porque precisava 

estudar antes os conteúdos que lecionava. 

Percebemos que elas não mostraram dificuldades em realizar a transposição 

didática. A única preocupação apresentada por algumas delas foi com o ensino 

desses conteúdos usando temáticas lúdicas ou outras metodologias, como disse 

Bárbara: “eu não conseguia levar novidades todos os dias, mas pelos menos 

umas duas vezes na semana conseguia trabalhar de forma diferenciada. Porque, 

por serem três séries juntas, tínhamos que dar conta de muitos conteúdos”. E no 

caso de Bromélia, ela mostrou uma preocupação com os métodos a serem 

usados para possibilitar a compreensão dos seus alunos de Educação Infantil 

sobre os conteúdos de Natureza e Sociedade. 

 

5.3.4. A avaliação e o planejamento 

Através da análise das entrevistas, notamos que as professoras usavam 

procedimentos em comum para o desenvolvimento do planejamento: no início 

de cada unidade, selecionavam os conteúdos junto com as demais professoras 

das mesmas séries que lecionavam e semanalmente desenvolviam as aulas. 

Apesar de haver uma socialização no grupo, a grande maioria delas disse que 
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preferia elaborar os planos de aula em casa (aonde dispunham dos recursos 

necessários: internet, livros, sugestões de atividades, portfólio, pesquisa em 

artigos científicos) e salientaram que os procedimentos das aulas eram 

desenvolvidos individualmente, já que cada turma apresentava uma demanda.  

De forma específica, Rosa disse que os planos partiam de projetos da 

coordenação e Jequitibá enfatizou que trabalhava com colegas do mesmo ano 

por meio da elaboração de sequências didáticas. Inclusive, sua coordenadora 

colocou que “os planejamentos de Jequitibá são muito bem feitos”. Por sua vez, 

Vitória confessou não executar os planos que elaborava (como solicitado pela 

coordenação), mas desenvolvia as aulas de acordo com a necessidade dos 

alunos. Ela explica que: “hoje a gente tem que fazer um plano único, não olhando 

muito a realidade. [Porque as avaliações são iguais para as mesmas séries] 

Então, faço o plano de aula para não estar me indispondo com a coordenadora. 

Coloco aquilo que ela quer ouvir e ver porque vai assinar, mas na minha sala 

olho muito para o meu aluno”. Logo, essa perspectiva de planejamento vai de 

encontro a definição dada por Libâneo (1994, p. 222) quando define o 

planejamento como “[...] um processo de racionalização, organização e 

coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática 

do contexto social”. O planejamento da Professora consistia em um mero 

preenchimento de fichas. 

Houve bastante reclamação das professoras sobre a organização e o uso do 

tempo das reuniões de coordenação pedagógica, pois a gestão ocupava 

bastante tempo com discussões de ponto de pauta e avisos. Elas destacaram a 

necessidade de formação continuada nos encontros e a falta de sugestões de 

atividades para lidar com os problemas cotidianos, com mais apoio pedagógico. 

Somente Patrícia considerava que a reunião oferecia o suporte necessário para 

planejar e era um momento de acompanhamento das dificuldades dos 

professores. Seu coordenador disse que tentava contemplar esses dois fatores 

nas reuniões: planejamento e formação continuada.  

Nenhuma delas tinha dificuldade para fazer o planejamento e também não 

transpareceram problemas em lidar com a gestão do tempo pedagógico 

associado ao Plano de Curso. As que atuavam na zona rural manifestaram 

preocupação com esse documento, já que não contemplava as classes 
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multisseriadas. E Vitória assegurou que não se preocupou em dar conta de 

tantos conteúdos, já que focou na alfabetização dos alunos, pois era cobrada. 

Embora todas tenham revelado que desenvolviam atividades e/ou 

planejamentos interdisciplinares, uma parte delas disse que sentia dificuldade, 

como afirmou Jequitibá, que alegava a não preparação do curso. Há aquelas 

que disseram não sentir dificuldade, mas ao mesmo tempo, não compreendiam 

o real significado do planejamento interdisciplinar, como Patrícia, que disse: “não 

sei ao certo se já utilizei atividades interdisciplinares, mas lá na escola a gente 

trabalha com os temas transversais”. Ela não conseguia perceber a 

interdisciplinaridade como o estabelecimento de intercomunicação entre as 

disciplinas (MELLO, [2003]). Bromélia assegurou que todas as suas aulas eram 

interdisciplinares. E houve o caso específico de Vitória que necessitava planejar 

e desenvolver as aulas interdisciplinarmente, mas era cobrada a fragmentação 

no plano de aula e na avaliação. 

 

Sinto dificuldade quando vou colocar no plano de aula porque 

me dizem que não pode. “Não, você não pode fazer isso não. 

Tem que separar”!  E quando falo das avaliações, tentei fazer, 

porque vi que tinha possibilidade de fazer uma avaliação única 

com geografia, história e português. Não pode. “Ô pró tem que 

ser três, mas na sala podia fazer isso”. (Prof. Vitória) 

 

Vale considerar que um dos eixos do trabalho pedagógico do Pibid é 

proporcionar aos bolsistas “[...] oportunidades de criação e participação em 

experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter 

inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados 

no processo de ensino-aprendizagem” (CAPES, 2015).  

No tocante a avaliação, da mesma forma que no planejamento, havia uma regra 

geral seguida por todas as docentes: a Secretaria de Educação já definia as 

atividades avaliativas e inclusive, as notas de cada uma delas, que era uma 

avaliação (quatro pontos), miniteste (três pontos) e trabalho (três pontos). Nessa 

terceira nota, que era a do trabalho, elas disseram que faziam atividades 

individuais ou em grupos e mencionavam que era a única oportunidade que 

tinham para avaliarem a turma a partir de seus critérios e necessidades. A 
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Educação Infantil era avaliada por relatórios e caderneta, que segundo Bromélia, 

eram artificiais, pois tratavam de questões insuficientes. 

As escolas onde trabalhavam adotavam a estratégia da elaboração coletiva das 

avaliações: os professores que ensinavam os mesmos anos dividiam o total de 

avaliações que seriam aplicadas e em seguida, socializavam-nas entre si – para 

algumas professoras, isso impossibilitava a avaliação com foco em sua turma. 

Com exceção de Patrícia, que disse não dispensar a prova, as demais se 

posicionavam contra esse sistema avaliativo e revelaram que se tivessem 

autonomia, mudariam essas estratégias. Bárbara era uma que disse que a 

avaliação municipal se limitava a nota e não ao redimensionamento do trabalho 

do professor: “a gente sabe que avaliação vai muito além disso; na verdadeira 

avaliação a gente vê o rendimento do nosso aluno e rever a nossa prática, 

porque ele não aprendeu”. 

Essa proposição de Bárbara corresponde a compreensão de Luckesi (2005, p. 

02) quando discute que a prática avaliativa escolar tem sido alvo de muitas 

críticas por conta de sua conduta equivocada e simplista que vem sendo 

desenvolvida. Diante dos resultados da nossa pesquisa, percebemos que estava 

presente o ato de examinar, que segundo esse autor, “[...] está voltado para o 

passado, na medida em que deseja saber do educando somente o que ele já 

aprendeu; o que ele não aprendeu não traz nenhum interesse”.  

Outro momento implicado com a avaliação é o conselho de classe. Nas 

experiências das professoras, se resumiam a encontros aonde os professores 

se reuniam por turmas e preenchiam uma ficha mencionando os pontos positivos 

e negativos dos alunos. Havia socialização de experiências, reflexão sobre a 

prática, mas normalmente se resumia em falar sobre o rendimento e o 

comportamento dos alunos. Não havia um trabalho coletivo para se reverter as 

dificuldades, pois só colocavam os problemas e não obtinham ajuda.  

De acordo com a coordenadora de Vitória, “o conselho de classe, ao menos o 

daqui da escola, se configura como uma prestação de contas para os colegas” 

e é um momento chato em que o professor não aguenta. É tanto que ele não 

quer nem que o colega fale muito”. Porém, reconhece que “[...] tem muito 

desabafo. Mas ao mesmo tempo, é um momento importante porque está todo 
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mundo junto, que tem a oportunidade de prestar contas do que está fazendo e 

de buscar algum tipo de melhora”. Portanto, “tais reuniões permitem, assim, 

reforçar aspectos individuais da prática docente, através do apoio de seus pares” 

(MATTOS, 2005, p. 217). 

 

 

5.4. A INDUÇÃO PROFISSIONAL NOS DOIS GRUPOS ENTREVISTADOS: 

UMA SÍNTESE COMPARATIVA 

 

A iniciação profissional docente é um período que pode ser vivenciado com 

diferentes níveis de intensidade.  Depende das experiências pessoais do sujeito, 

das relações estabelecidas pelo professor iniciante com a comunidade escolar, 

das condições do local de trabalho – sejam elas de infraestrutura ou didático-

pedagógicas, da formação inicial ou continuada, do acolhimento e apoio 

recebido na instituição, dentre outros fatores (PAPI; MARTINS, 2010). 

Nos tópicos anteriores, vimos que tanto os professores que foram bolsistas do 

Pibid, quanto aqueles que não foram, viveram experiências significativas nesse 

percurso da iniciação profissional. Algumas situações foram semelhantes, outras 

se diferenciaram. Existiram experiências de dificuldades, outras exitosas.  

Cabe-nos agora fechar esse capítulo fazendo, no primeiro momento, uma 

síntese do que essas docentes iniciantes viveram nessa fase da carreira diante 

das categorias de profissionalidade estudadas nessa pesquisa. Para tanto, 

comparamos as vivências dos dois grupos estudados. E no segundo momento, 

fechamos com um resumo sobre a iniciação profissional das entrevistadas. 

 

5.4.1. As dimensões da profissionalidade 

 

Quando analisamos como essas professoras se inseriram profissionalmente na 

docência, notamos inicialmente que das 14 entrevistadas, apenas três estavam 

trabalhando em regime de contrato efetivo – que são as não-egressas do Pibid. 
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Em se tratando das professoras contratadas temporariamente, concluímos que 

elas ocupavam as vagas ociosas (não escolhidas pelos professores efetivos) e 

as turmas que, por diversos motivos, iam ficando sem professor ao longo do ano.  

Embora fosse algo comum às professoras com vínculo temporário, observamos 

que as ex-bolsistas do Pibid foram as que mais conviveram com essas turmas 

rejeitadas. Ao concluir a graduação e sair do Pibid, algumas delas deixaram o 

currículo na SEC e foram chamadas para substituir professores no meio do ano 

letivo. Boa parte das professoras que não integraram o Programa começou a 

trabalhar antes mesmo do encerramento do curso. 

Quanto ao acolhimento e acompanhamento da gestão (coordenação e direção) 

com as professoras iniciantes, concluímos que têm docentes que vivenciaram 

uma parceria interessante em todas as escolas pelas quais passaram. Algumas 

tiveram experiências positivas em uma instituição e na outra não, da mesma 

forma que tem professoras que conviveram com o isolamento em todas as 

escolas em que trabalharam.  

Contudo, percebemos que apenas seis, dentre todas as professoras, contaram 

com a parceria efetiva da gestão no desenvolvimento do trabalho. Isso porque 

algumas disseram que “[...] se relacionaram bem com a gestão”. Entretanto, 

manter uma relação interpessoal é diferente de ter acompanhamento diante das 

dúvidas, direcionamento nas dificuldades e uma parceria efetiva para a condição 

e desafios da iniciação profissional. E outras entrevistadas relataram situações 

de apatia e/ou repreensão da direção e coordenação diante do trabalho exercido 

por elas, ocasiões em que só puderam contar com o direcionamento de colegas 

de trabalho. 

Mas vale considerar que não houve propensão a melhor acolhimento e 

acompanhamento da direção e/ou da coordenação para um dos grupos de 

professoras. Nos dois estiveram presentes contextos de efetiva assistência às 

iniciantes e de falta de orientação para com as mesmas. Assim, voltamos a 

reafirmar que o apoio institucional e a presença de orientação pedagógica são 

formas de aprendizado, estruturação dos saberes e de envolvimento e 

identificação com a instituição com a qual trabalham os professores neófitos 

(AMBROSETTI; ALMEIDA, 2009). 
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Além disso, notamos que as professoras dos dois grupos mantiveram uma boa 

relação com os colegas de trabalho (com exceção de apenas uma delas). Tanto 

que elas buscavam auxílio e orientação com os docentes mais experientes e 

recorriam a esses profissionais em momentos de dificuldade. Muitas delas 

priorizavam-nas em detrimento dos próprios coordenadores, como é o caso das 

professoras que não integraram o Pibid. Já as egressas, em sua maioria, 

buscavam ajuda primeiro da gestão e depois dos colegas.   

Diante da categoria gestão de classe, cabe assinalarmos que os contatos iniciais 

dos dois grupos de professoras entrevistadas com a sala de aula foram 

semelhantes. Apenas duas professoras revelaram que foram momentos 

tranquilos ou de alegria. As outras 12 educadoras declararam que conviveram 

com o choque de realidade, com a ansiedade, insegurança, tensão, angústia e 

dificuldade, principalmente com o controle da turma. No entanto, não houve 

diferenças significativas entre os dois grupos. Pois a literatura aponta que esses 

são sentimentos que perpassam a maior parte dos professores em início de 

carreira (MARCELO, 1998, 2006; NONO; MIZUKAMI, 2006; NONO, 2011). 

No que diz respeito ao controle da turma, apreendemos que os professores que 

não foram bolsistas do Pibid sentiram mais dificuldade para promover a gestão 

da turma e manter a disciplina entre os alunos. De tal forma que apenas duas 

professoras desse grupo declararam que não sentiram dificuldade para controlar 

a classe. As demais sinalizaram o cansaço, a dificuldade com os alunos da 

Educação Infantil, com a distorção idade-série e a indisciplina. Apenas duas ex-

bolsistas do Pibid demonstraram nos relatos que tiveram problemas com o 

domínio de classe. Elas também se reportaram a indisciplina como um fator 

dificultador.  

Essa questão da indisciplina em sala de aula foi um dos agentes recorrentes nas 

turmas das professoras iniciantes, apontada por elas como uma questão que 

atrapalhou a gestão de classe. Esse foi um tema sinalizado por seis dentre as 

sete professoras ex-bolsistas do Pibid. Assim, concluímos que mesmo com esse 

problema, a grande maioria delas disse que conseguiu manter o controle das 

turmas através do trabalho realizado ao longo do ano letivo. A indisciplina esteve 

presente nas salas de quatro das sete professoras não-egressas, as quais 

demostraram ter mais insegurança para lidar com os alunos.  
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Mas mesmo diante das dificuldades, todas as 14 professoras disseram que se 

relacionaram bem com a quase totalidade dos alunos. Aquelas que tiveram 

alunos indisciplinados, comentaram que o trabalho desenvolvido ao longo do 

tempo permitiu uma aproximação com eles. Da mesma forma que todas elas 

também disseram que promoveram a interação entre os alunos e criaram 

estratégias para solucionar os conflitos vividos entre eles e para motivá-los. 

Além de saber gerir a turma, o professor também deve se preocupar com o 

ensino dos conhecimentos específicos, que também é um elemento 

extremamente importante no fazer docente. Mas ao tratarem sobre esse 

assunto, as únicas professoras que disseram ter o domínio dos conteúdos 

ensinados foram as que lecionavam na Educação Infantil. Porque todas as 

demais (incluindo na mesma magnitude egressas do Pibid e não egressas) 

indicaram insegurança diante de uma ou mais disciplinas. As pedagogas porque 

não tiveram uma formação satisfatória nessas áreas do conhecimento disciplinar 

e a Professora de Matemática porque também lecionou outra disciplina que não 

a de sua formação. 

Os conhecimentos que elas ensinavam foram aprendidos através de um misto 

de situações (na escola, na graduação, formação continuada, na prática 

profissional). E diante do desconhecimento de algum conteúdo, elas recorriam a 

alternativas diferentes (pesquisa, consulta a colegas e especialistas, bibliotecas, 

livros didáticos, vídeos). Porém, mesmo com essa limitação, elas avaliaram 

positivamente o ensino que fizeram desses conteúdos, pois se esforçaram para 

superar a insegurança. Mas também assinalaram a necessidade de maior 

dedicação e formação nessa área.   

Além de disciplinas como Língua Portuguesa e História, elas apontaram a 

Matemática como aquela que sentiram maior dificuldade. Essa é uma situação 

difícil tanto para as crianças quanto para os estudantes de Pedagogia enquanto 

futuros professores da educação básica. Para os primeiros porque os índices de 

desempenho mostram claramente a deficiência no aprendizado dos conteúdos 

matemáticos. E para o docente porque ele não consegue operacionalizar uma 

aula de qualidade se não dominar o conteúdo específico, que por sua vez, não 

é efetivamente ensinado nos cursos de Pedagogia (SCHLINDWEIN; 

CORDEIRO, 2002).  
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E foi justamente esse elemento da transposição didática que provocou dúvidas 

nas entrevistadas. Todas as professoras que não participaram do Pibid 

apontaram essa questão como um elemento de dúvida tanto ao fazer os planos 

de aula quanto no momento de lecionar. Essa dificuldade no desenvolvimento 

metodológico do ensino corresponde a seleção das melhores estratégias para 

trabalhar certos conteúdos e torná-los ensináveis. No caso das ex-bolsistas, 

duas delas também indicaram essa dúvida para abordar conceitos de forma 

prática, para tornar o ensino de certos conteúdos mais dinâmico para o 

entendimento do estudante e de adaptá-lo para determinada idade ou nível de 

ensino, principalmente a Educação Infantil. 

No que diz respeito a avaliação e o planejamento, vale ressaltarmos que 

nenhuma das professoras disse sentir dificuldade para planejar. Elas 

desenvolviam os planos de aula de forma semelhante: nas reuniões de 

coordenação pedagógica e em casa, através de constantes socializações. Não 

constatamos destaque em um dos grupos diante do trabalho com o planejamento 

interdisciplinar. Pois enquanto algumas disseram que preferiam desenvolver 

aulas interdisciplinarmente, umas o faziam com pouca frequência, enquanto 

algumas nem conheciam o significado desse conceito. 

A avaliação foi uma dimensão bastante questionada pelas iniciantes. Elas 

usavam os mesmos recursos para avaliar, definidos, segundo as professoras, 

pela SEC. A maior parte das professoras não-egressas do Pibid disse que teve 

problemas com a avaliação. Enquanto que no grupo das ex-bolsistas foi um 

problema identificado por apenas duas professoras. Entre os motivos 

influenciadores dessa dificuldade, estão a não aceitação do sistema de avaliação 

municipal e dos instrumentos “impostos” pela SEC. 

A avaliação foi anunciada por muitas professoras com a finalidade de controle 

“[...] mediante a qual se faz uma classificação quantitativa dos alunos relativa às 

notas que obtiveram nas provas” (LIBÂNEO, 1994, p.198). Mas algumas 

disseram que usavam os resultados das avaliações para aperfeiçoar o trabalho 

desenvolvido. 

Portanto, essa síntese nos fez perceber que os elementos da profissionalidade 

presentes na inserção profissional das professoras entrevistadas, de uma forma 
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geral, foram bastante semelhantes entre o grupo de professoras egressas do 

Pibid e o das que não foram bolsistas desse Programa. Entre as questões 

semelhantes estão: o acompanhamento do trabalho pela equipe gestora, a 

relação com a comunidade escolar, os contatos iniciais com a docência na 

condição de professores, a falta de domínio dos conhecimentos específicos, as 

estratégias para avaliar e planejar. E os aspectos que se destacaram foram as 

dificuldades apresentadas pelos professores não-egressos do Pibid diante do 

controle de turma, da transposição didática e da avaliação. Ou seja, foram 

elementos em que as ex-bolsistas do Programa se destacaram positivamente 

em comparação com as demais entrevistadas.  

 

5.4.2. A inserção profissional das docentes iniciantes 

 

Ao falarem sobre a preparação para ensinar, a maioria delas falou que não se 

sentiram preparadas para assumir a função docente. Das 14 professoras 

iniciantes, apenas quatro (duas egressas do Pibid e duas não-egressas) 

responderam afirmativamente. As outras 10 (cinco de cada um dos grupos) 

disseram que a docência é cercada por desafios diários que levam o professor 

à insegurança. E que por isso, há necessidade de aperfeiçoamento constante 

nos mais diversos aspectos da docência (ensino de conhecimentos específicos, 

prática de ensino, gestão dos alunos, avaliação). Além disso, elas disseram que 

não se sentiram preparadas para lecionar porque o curso de graduação não 

ofereceu a formação necessária para lidarem com algumas especificidades da 

docência. Essa questão já foi analisada por diversos estudiosos da formação 

docente (GATTI et al 2014; NONO, 2011; NONO; MIZUKAMI, 2006; NÓVOA, 

2009).  

Quando analisamos as dificuldades citadas de forma recorrente pelas 

professoras, encontramos duas questões principais em comum entre os dois 

grupos de entrevistadas. Trata-se do ensino nas classes multisseriadas e da falta 

de acompanhamento e apoio das equipes gestoras diante da iniciação 

profissional delas. Além desses dois pontos, outros problemas foram anunciados 

tanto pelas não-egressas do Pibid quanto pelas ex-bolsistas do Programa. 
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Entre as maiores dificuldades vivenciadas pelas professoras que não integraram 

o Pibid, estiveram problemas para lidar com a turma – por conta dos alunos 

repetentes, da indisciplina, do afastamento dos pais – e o isolamento sentido por 

conta da ausência de uma gestão comprometida com a iniciação profissional. De 

forma mais específica, as professoras que atuavam no campo apresentaram as 

seguintes reclamações: infraestrutura inadequada, dificuldade em lidar com o 

Plano de Curso que não é voltado para as classes multisseriadas, trabalhar com 

a Educação Infantil dentro da turma multisseriada, lidar com a ausência 

constante dos alunos em períodos chuvosos na zona rural, por conta da 

dificuldade de deslocamento do transporte escolar. 

Essas questões problemáticas e limitadoras que tocam a Educação do Campo 

são debatidas por Moura e Santos (2012), ao defenderem uma “Pedagogia das 

Classes Multisseriadas”: 

 

A falta de um olhar mais sensível e atento dessas políticas tem 
levado os professores que atuam nas classes multisseriadas a 
vivenciarem processos formativos, práticas, orientações para o 
trabalho pedagógico e um currículo que são alienígenas ao 
contexto da Educação do Campo e das classes multisseriadas, 
por ter como égide a lógica da racionalidade técnica. (MOURA; 
SANTOS, 2012, p. 72, grifo dos autores) 

 

Já as principais dificuldades anunciadas pelas professoras egressas do Pibid 

giram em torno dos seguintes aspectos: a falta de parceria com a gestão escolar, 

o ensino em classe multisseriada, lidar com alunos repetentes com distorção 

idade-série, trabalhar a inclusão em sala de aula, conviver com o afastamento 

dos pais, fazer uso das novas Tecnologias da Informação e da Comunicação 

(TIC’s), lidar com o ciclo e a falta de material didático.  

Ao refletirmos sobre essas limitações com as quais conviveram as entrevistadas, 

percebemos que em certos momentos, as professoras sentiram que a superação 

de suas dificuldades era somente responsabilidade delas, o que é, a nosso ver, 

inconcebível. E – o que é pior – as políticas educacionais e as instituições de 

ensino, em geral, nada ou pouco fazem para provar o contrário (LIMA et al, 2007, 

p. 157). 
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Quando analisamos a avaliação que as 14 professoras fizeram desses primeiros 

anos de exercício profissional, especificamente sobre os primeiros contatos com 

a sala de aula, enxergamos uma diferença significativa entre elas.  Concluímos 

que quase todas as docentes que não foram bolsistas do Pibid relataram os 

momentos como conflituosos e apreensivos e a maioria das ex-pibidianas 

descreveu as primeiras experiências de prática docente permeadas por mais 

tranquilidade e com melhores expectativas. 

Mas em termos coletivos, prevaleceram pontos positivos e negativos. Foram 

sensações de apreensão, nervosismo, cansaço, desafio, insegurança e medo. 

Além desses, outros sentimentos também fizeram-se presentes, como o bem-

estar por gostar da turma, de boas expectativas e alegria por ter se efetivado e 

realização por ter assumido uma classe. Houve as que se sentiam bem ao ir 

trabalhar porque se viram acolhidas pela comunidade local, pelos alunos com os 

quais criaram vínculos afetivos e pela escola. 

Assim, observamos o que Flores (1999, p.173) comenta sobre as 

intencionalidades de muitos professores principiantes, que mesmo em contextos 

de adversidade, encaram a profissão “[...] com optimismo e elevadas 

expectativas, procurando imprimir a sua prática docente atitudes e valores mais 

ou menos progressistas, interiorizados ao longo das suas experiências escolares 

prévias e durante a formação inicial”.  

Ademais, elas citam o isolamento por desenvolver um trabalho solitário e de 

incerteza, de reconstrução cotidiana, por meio de erros e acertos; mencionam a 

insegurança para direcionar o trabalho pedagógico nos mais diversos âmbitos e 

também, o desejo de desistir diante do sofrimento provocado pelas dificuldades 

e cobranças. Enquanto algumas afirmaram que se envolveram ao máximo com 

o exercício inicial da docência, outras reconheceram que poderiam ter se 

dedicado mais diante das dificuldades. As falam que seguem ilustram essas 

conclusões: 

 

O primeiro semestre do primeiro ano foi desesperador, difícil. 
Uma iniciação à docência complicada, cheia de dificuldades, 
sem formação, sem recurso, sem auxílio, sem um 
direcionamento, um coordenador pedagógico que praticamente 
não existia e não dava suporte nenhum. [...] Então, foi a prática 
que me ajudou, mas o início foi muito difícil, muito desesperador 
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e acho que se eu tivesse desistido, eu nunca teria entrado na 
sala de aula, eu teria ficado com aquela imagem ruim de sala de 
aula. [...] Agora está bem melhor, bem mais tranquilo, bem mais 
confiante, mais segurança. (Prof. Giovana) 

O meu primeiro ano de experiência como professora foi bem 
difícil, com muitos desafios que me fizeram em vários momentos 
ter vontade de desistir. Foi bem complicado mesmo. Não desisti 
por conta da minha mãe. Ela ficava sempre me incentivando. 
Sempre tive o apoio de alguém, por que se dependesse só da 
minha cabeça eu saía. (Prof. Maria) 

O professor é guerreiro. Por que o professor é guerreiro? Porque 
ele vai ali, dia a dia, sozinho, no meu caso, sozinha, se 
reconstruindo. [...] Foi duro, mas venci. E aprendi a viver com a 
solidão porque a gente trabalha na escola do campo. Diretor vai 
lá duas vezes [...]. Meu desafio hoje é não deixar que essas 
injustiças, que essas mentiras que tem no meio da educação, 
me paralisem, me esmoreçam, me esfriem. Eu não quero perder 
o entusiasmo. (Prof. Fernanda) 

 

Nos chama atenção a recorrência de Fernanda em falar da solidão que sentiu. 

O que, concordando com Quadros et al (2006), se deve muito pela falta do 

desenvolvimento de um trabalho coletivo nas escolas, com estudo, discussão 

dos problemas e trocas de experiências.  Porém, apesar desses sentimentos e 

situações desestimuladoras, elas permaneciam no exercício da docência e 

tentavam realizar um bom trabalho. Diversos fatores motivavam as educadoras, 

como o compromisso político e social que elas tinham com a profissão e a 

vontade de serem reconhecidas, pois abdicar da profissão poderia representar 

abandono dos seus projetos e da identidade profissional (NONO; MIZUKAMI, 

2006). 

Cabe assinalar também a avaliação que algumas delas fizeram dos sentimentos 

que possuíam nos primeiros meses de docência e os que sentiam quando da 

realização das entrevistas. É o que nos revelou Rosa: “lá [no Ensino 

Fundamental] me vejo fraca, insegura, pequena. Aqui me sinto confiante, grande 

e forte. Não sei se é o ambiente, não sei se foi o acolhimento dessa 

coordenadora que me marcou”. Ela completou dizendo que passou a se sentir 

mais segura: “no início eu estava com medo de ir para a sala de aula, de ser 

professora, de enfrentar aquela rotina, de enfrentar as dificuldades, mas agora 

estou mais acostumada, mais segura”. 
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De forma geral, percebemos que o tempo fez com que elas conseguissem 

adquirir maior empoderamento, segurança, crescimento pessoal e profissional. 

E que os resultados obtidos compensassem os empecilhos encontrados. 

Percebemos aqui o aspecto da descoberta, que apesar de caminhar lado a lado 

com a sobrevivência, superou esses elementos de dificuldade e choque de 

realidade (NONO, 2011).  

E há também o ponto de vista dos coordenadores quando avaliaram o início da 

carreira dessas professoras. Eles listaram uma série de elogios sobre as 

iniciantes, quais sejam: disponibilidade para fazer um bom trabalho, 

preocupação com a assiduidade e com a pontualidade, envolvimento, 

responsabilidade, dedicação, cuidado com o planejamento, disponibilidade para 

aprender, trabalho com segurança e embasamento, preocupação com a escrita 

e a leitura, bom rendimento da turma, autonomia e esforço e afinidade com os 

alunos.  

Assim, concluímos que o que as professoras desejavam mesmo era conseguir 

uma estabilidade e reconhecimento profissional (NONO, 2011). Elas buscavam 

um equilíbrio profissional por meio da busca de alternativas para superar os 

obstáculos, refletindo e se autoavaliando constantemente através de 

persistência e desejo de mudança (NONO; MIZUKAMI, 2006). 
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CAPÍTULO 06 

O PIBID E A PROFISSIONALIDADE DE PROFESSORAS INICIANTES 

EGRESSAS  

 

 

Já dissemos em momentos anteriores que os programas de iniciação à docência 

e de indução profissional são criados para incentivar o magistério, potencializar 

a formação inicial e continuada dos professores, reduzir a evasão desses 

profissionais da educação da carreira – que ocorre principalmente nos primeiros 

anos de atividade profissional – e incentivar esses docentes a aderir a um 

processo contínuo de desenvolvimento profissional (ANDRÉ, 2012; MARCELO, 

2006).   

Dentro dessa conjuntura, foi implementado o Pibid. Um Programa que 

potencializa a formação docente através do desenvolvimento de projetos – 

executados por meio da articulação entre universidades e escolas – que 

favorecem a inserção dos licenciandos no magistério. Assim sendo, nos 

propomos nessa pesquisa a estudar como o Pibid está repercutindo e de que 

forma, em alguns aspectos da profissionalidade de professoras iniciantes que 

foram bolsistas de iniciação à docência desse Programa.  

Por isso, nos detemos nesse capítulo a falar inicialmente sobre a relação que o 

Pibid está tendo com a inserção dessas professoras na escola, com a gestão de 

classe, com o domínio de conhecimentos específicos, com o planejamento e a 

avaliação. Para tanto, falamos primeiramente sobre o que essas professoras 

viveram em relação a essas categorias nas vivências dentro do Pibid e nas 

experiências enquanto professoras iniciantes. E por fim, fechamos com uma 

avaliação que elas fizeram sobre o Programa, por meio de uma reflexão das 

professoras sobre o Pibid enquanto proposta de iniciação à docência e sobre o 

projeto e/ou subprojeto que elas integraram na condição de bolsistas, na medida 

em que abordam também contribuições para a formação acadêmica e a prática 

profissional. 
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6.1. A INSERÇÃO NA ESCOLA 

 

Quando estiveram na condição de bolsistas do Pibid, as entrevistadas 

frequentaram escolas de educação básica para desenvolver atividades de 

pesquisa e de colaboração pedagógica. Foi a oportunidade que tiveram para 

conviver – com grande ou pequena intensidade – com direção, coordenação, 

professores e alunos e assim, se aproximar da cultura docente. Ao se reportarem 

a maneira como foram recebidas pelas escolas parceiras do Pibid, há opiniões 

divergentes entre as ex-bolsistas: um grupo de professoras disse que obtiveram 

um bom acolhimento das equipes gestoras e docentes e outras falaram que 

houve resistência das escolas para acolhê-las e que por isso, não foi 

estabelecida uma relação de parceria.  

As professoras que relataram boas relações nas escolas em que frequentaram 

foram Jequitibá, Vitória e Patrícia. A primeira revelou que a escola a acolheu 

bem, que não sentiu resistência por parte da comunidade escolar, que sempre 

disponibilizava equipamentos instalados e salas. Patrícia declarou que o que 

facilitou a convivência foi encontrar como professores da escola os seus ex-

colegas do curso de Matemática. E Vitória, mesmo mantendo pouco contato com 

o conjunto da escola, porque desenvolveu as oficinas em apenas uma sala de 

aula, mantinha a convivência com o grupo docente.  

Bromélia comenta que por estar em escola do Ensino Fundamental II, não foi 

acolhida pelos professores, por dois motivos principais: o fato de serem 

estudantes de Pedagogia e os pedagogos serem “mal vistos” na escola e 

também porque se propunham a falar de avaliação e planejamento, temáticas 

“desprezadas” por muitos docentes. A professora disse que toda essa 

dificuldade residiu nas “[...] construções histórias feitas sobre o papel do 

pedagogo”. Soczek (2011, p. 62) reitera esse problema assinalado por Bromélia, 

quando diz que os professores das escolas (de Ensino Fundamental II e Ensino 

Médio) sentem-se abandonados pelos pedagogos. Mas esse autor pondera que 

há um “[..] problema quanti-qualitativo referente ao reduzido número desses 

profissionais presentes na escola e o acúmulo de funções que lhe são atribuídas 

para atender professores, alunos, pais, demandas da secretaria e da direção da 

Escola”.  
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Já Rosa, Raquel e Bárbara participaram de dois projetos institucionais e por isso, 

em mais de uma instituição escolar. Nas escolas de Ensino Médio onde 

estiveram, não existiu uma aproximação efetiva entre elas e os professores. 

Rosa conta que tinha dificuldade, na ausência da supervisora, para acessar 

alguns espaços da escola. Raquel e Bárbara explicaram que essa resistência 

atrapalhou até mesmo a execução das atividades do projeto, porque foi difícil 

conseguir uma turma para desenvolver as oficinas. Segundo elas, os 

professores resistiram com a chegada dos bolsistas Pibid alegando que a escola 

já estava com bastante estagiário. Essa falta de envolvimento entre escola e 

universidade é um problema recorrente na literatura que investiga a formação 

docente (GATTI et al, 2009; LÜDKE, 2009; NÓVOA, 2009). Contudo, Marcelo 

(2006) enfatiza que a parceria da escola é fundamental para os bons resultados 

dos programas de iniciação na docência. 

De forma contrária, nas instituições de Educação Infantil aonde as três também 

estiveram como bolsistas, a recepção foi melhor. O relato de Raquel apresenta 

essas duas faces da relação com as escolas: 

 

Em minha trajetória como Pibidiana tive contato com duas 
escolas. Na primeira não tivemos uma boa recepção, os 
professores não acolheram as intervenções em sala, não 
tínhamos diálogo com a instituição e consequentemente, o 
trabalho não fluiu. Os professores nos tratavam com 
desconfiança e tentavam nos convencer a seguir outra 
profissão, em alguns momentos era até engraçado. Já na 
segunda escola, a acolhida foi bem melhor, me sentia mais 
integrada, participava de atividades extras como a festa da 
família. Acredito que o papel do supervisor fez muita diferença 
para essa acolhida também, mas em ambos os casos sempre 
senti que havia um certo receio, uma desconfiança, pois éramos 
estranhos naquele espaço. (Prof. Raquel) 

 

Foi diante desse contexto que as ex-bolsistas estiveram nas instituições de 

educação básica parceiras do Pibid. E quando fizeram uma relação dessa 

imersão nas instituições escolares como bolsistas com a inserção nas escolas 

na condição de professoras, surgiram distintas proposições. As professoras 

Jequitibá, Vitória e Patrícia ressaltaram que o convívio estabelecido com gestão 

e professores durante o Programa foi importante para que elas se aproximassem 

do atual espaço de atuação e da cultura profissional docente, com suas regras, 



133 
 

hábitos e rotina. Entretanto, elas notaram que esse contato com as escolas em 

que estiveram como bolsistas não provocou impactos na forma como se 

relacionavam com seus atuais colegas de profissão, porque elas lecionavam em 

níveis de ensino diferentes daqueles em que estiveram no Pibid.  

Segundo Jequitibá, essa vivência no Pibid “[...] proporcionou a aproximação com 

o ambiente escolar, com as pessoas, o convívio, até porque essa aproximação 

foi tão grande que eu pude desenvolver o meu TCC lá, não tive nenhuma 

resistência em relação a isso”. Contudo, não interferiu na forma como se 

relacionou com os colegas de profissão, já que “[...] lá é uma realidade, é uma 

escola técnica, cá é o Ensino Fundamental, são duas realidades diferentes”, 

explica a Professora.  

Nessa mesma perspectiva, Patrícia falou que a aproximação com a cultura 

profissional foi inevitável na medida em que esteve na escola desenvolvendo 

projetos, no contato com gestão, professores e alunos. Mas também afirma que 

não houve interferência na sua inserção profissional, porque no Pibid “[...] o 

diálogo era apenas com um professor e quando a gente precisava de algo que 

envolvesse os demais, era esse professor que entrava em contato com os 

colegas dele de trabalho”.  

Vitória comentou que defende o Pibid e a chegada de estagiários na escola por 

conta da relação que estabeleceu anteriormente, na condição de bolsista, com 

professores já experientes. Mas não houve intervenção na sua relação 

profissional “[...] porque são públicos completamente diferentes”.  

Já Rosa, Bárbara, Raquel e Bromélia notam implicações dessa inserção na 

escola enquanto Pibidiana na aproximação delas na cultura docente e na forma 

como estabeleceram a relação profissional com os colegas. “A gente aprende a 

lidar com dificuldades, com o jeito de ser de cada pessoa. Me ajudou também a 

me relacionar com os colegas de trabalho hoje”. (Prof. Rosa). “Acredito que 

interferiu bastante, porque percebi o modo como elas me trataram dentro do 

Pibid e praticamente, vamos dizer que foi próximo ao modo como as colegas de 

trabalho aqui me trataram também” (Prof. Bárbara). Do mesmo modo, Raquel e 

Bromélia completam que: 
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O Pibid me permitiu conhecer a escola como um todo, não 
somente sala de aula. Consegui compreender a escola no 
âmbito de gestão, de docente e de discente. Conheci a escola 
como um todo. A apresentação da escola hoje não é de 
surpresa, porque já conheço esse espaço. (Prof. Bromélia) 

O que essa experiência mais influenciou em meu contato atual 
no trabalho foi justamente compreender, que sou o novo dentro 
da escola e preciso me comportar como tal, ou seja, tentar 
entender como aquele espaço funciona e me adaptar a ele, ter 
respeito pois sou eu quem estou chegando. (Prof. Raquel) 

 

A respeito dessas falas, Gatti et al (2014, p. 104) afirmam que o Pibid “[...] 

proporciona contato direto dos licenciandos bolsistas, já no início de seu curso, 

com a escola pública, seu contexto, seu cotidiano, seus alunos”. E Raquel ainda 

destacou que a relação dela com professores das escolas a fez reconhecer a 

importância dos professores experientes como colaboradores, pessoas que tem 

muito a ensinar, a ajudar, e por isso, passou a enxergar os colegas de trabalho 

com mais anos de exercício profissional como parceiros. E é essa parceria entre 

professores experientes e novatos, tanto na formação quanto no exercício 

profissional, que é defendida por Nóvoa (2009). 

 

6.2. A GESTÃO DE CLASSE 

 

Como já viemos assinalando ao longo do texto, todas as professoras tiveram 

oportunidade de estar em sala de aula desenvolvendo oficinas ou projetos no 

Pibid. Elas eram acompanhadas pelos professores das turmas (no caso das 

oficinas) ou não (nos projetos, pois eles eram executados no contraturno de 

aulas dos alunos). Rosa e Bárbara executaram um projeto para dar aulas de 

redação durante quatro horas semanais para alunos do Ensino Médio. E Raquel 

aplicou algumas oficinas para alunos da EJA do curso noturno no Ensino Médio. 

Porém, as três continuaram no Pibid (após o encerramento do projeto 

institucional) dedicando-se a oficinas em um turno, semanalmente, em classes 

de Educação Infantil.  

Jequitibá também deu aulas semanais por meio de um projeto de leitura no 

Ensino Médio. Patrícia desenvolveu várias oficinas, também no Ensino Médio, 

com foco nos conteúdos matemáticos que os professores colocavam como de 



135 
 

dificuldade dos alunos. Vitória também atuou nesse nível de ensino por meio de 

algumas oficinas sobre a temática da Ética em Educação em aulas de Filosofia. 

E Bromélia trabalhou com a formação de professores do Ensino Fundamental II 

diante das temáticas do planejamento e da avaliação. Ao contrário das 

professoras citadas no parágrafo anterior, que integraram dois projetos 

institucionais Pibid/UFRB, essas quatro só participaram de um projeto. 

Nessa direção, quando essas professoras iniciantes fizeram um contraponto 

entre o contato que tiveram com as turmas ao desenvolver os projetos e oficinas 

do Pibid e a prática de gerir as classes na condição de professoras, a grande 

maioria delas destacou pontos positivos, mesmo que o nível em que tenham 

atuado no Programa tenha sido diferente do que atuavam profissionalmente. 

Diante dessa conclusão, podemos dizer que nessa realidade estudada, um dos 

objetivos do Pibid foi alcançado, que é colocar o licenciando em contato com 

escolas da rede pública de educação, proporcionando-lhes oportunidades para 

participar e desenvolver em sala de aula, seja por meio de oficinas ou projetos, 

experiências metodológicas e práticas docentes (BRASIL, 2013a). Estas 

experiências favoreceram o domínio de classe por parte das ex-bolsistas. 

Patrícia e Jequitibá focam nas repercussões que os trabalhos no Pibid tiveram 

para a gestão de classe, especialmente nas habilidades de controle de turmas, 

em saber como chamar a atenção do aluno, como se portar diante da classe e 

de ter segurança ao ministrar as aulas. “[A gestão de classe] não foi ruim por 

conta da experiência do Pibid, mas se eu não tivesse essa experiência do Pibid 

nem em outros projetos, eu estava perdida” (Prof. Jequitibá). Já Patrícia explica 

que “nas nossas oficinas tinham momentos que a gente precisava da atenção 

dos alunos nas instruções que a gente ia dar naquele momento”. E “o Pibid foi 

ajudando a gente a saber como fazer isso, entender que às vezes é melhor você 

ficar parado, calado, do que você ficar pedindo para que o aluno fique quieto. O 

Pibid deu condições de ter um controle, de saber como controlar a turma”.  

Bárbara, que esteve no Pibid tanto em contato com crianças quanto com 

adolescentes, descreve que as atividades com esses estudantes ajudaram na 

sua prática docente: 
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Porque foram mais de seis meses de experiência com os alunos 
do Ensino Médio. Saí sabendo como lidar com eles, porque 
quando entrei não sabia. Com jovens você tem que lidar de uma 
maneira diferente, bater papo de igual para igual; e com criança 
não, é diferente, você tem que ser mais paciente, conversar na 
linguagem dele, de maneira mais amorosa. Esse contato me fez 
refletir bastante sobre a docente que eu queria ser, sobre como 
agir mais tarde. [...] Houve sim interferência positiva, porque foi 
a prática do Pibid que me ajudou bastante a me tornar a docente 
que sou hoje. Acho que se eu não tivesse tido esse contato com 
o Pibid, eu não saberia muitas coisas. Eu teria muito mais 
dificuldade com minha iniciação à docência e o Pibid me ajudou 
bastante porque me possibilitou esse contato direto com os 
alunos, tanto do Ensino Médio quando da Educação Infantil. 
(Prof. Bárbara) 

 

Da mesma forma que Bárbara relata a formação que obteve em contato com os 

alunos no Pibid, Vitória aponta uma questão que viveu tanto no Pibid quanto em 

sua sala de aula. Como bolsista de iniciação à docência e na condição de 

professora, precisou provocar um distanciamento entre ela e os alunos e levar 

esses últimos a vê-la respeitosamente na condição de professora. No Pibid, por 

estar com estudantes em idades próximas a sua, e como professora, por ter 

alunos do mesmo bairro, onde muitos a tinham como amiga. 

 

Contribuiu para ao mesmo tempo aproximar e diferenciar para 
eles entenderem que o meu papel ali é de ser professor. E da 
questão do respeito, entender que: “não, ela é minha amiga, mas 
é a minha professora. Ela pode morar no meu bairro, mas, é 
minha professora”. Então, contribuiu neste sentido do como me 
comportar enquanto professora em sala de aula. (Prof. Vitória) 

 

Assim como Vitória, Rosa fez referência a preparação emocional que essa 

experiência oportunizou e também, a contribuição dos textos que lia sobre a 

prática docente e as dificuldades da sala de aula. E fez ainda uma ressalva, pois 

sentiu falta de ter estudado mais sobre classes indisciplinadas, tendo em vista 

que foi o maior problema que ela enfrentou em todo esse período de iniciação 

profissional. 

Raquel sublinhou que mesmo sendo uma experiência enriquecedora, há uma 

forte distinção “[...] lá não me sentia professora, mas como estagiária, então, a 

nossa forma de falar com os alunos é diferente, você tenta a todo o momento 
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agradar, e como professora é diferente, não temos medo de confrontar o aluno”. 

Diante desse posicionamento de Raquel, cabe ressaltarmos que: 

  

Os Pibidianos não estão em início de carreira, contudo o 
programa possibilita a iniciação à docência, por meio das 
atividades realizadas em ambiente real de ensino, que podem 
ser de monitoria, auxílio da resolução de exercícios, aplicação 
de atividades, condução de aulas práticas nos laboratórios de 
ensino de química e, por vezes, assumem a figura do professor 
em sala de aula, com a devida supervisão de docentes 
experientes. (DANTAS, 2013, p. 71) 

  

E Bromélia não desenvolveu atividades com os alunos durante a permanência 

no Pibid. Só teve contato mais próximo com eles nos momentos de observação 

em sala de aula: “a gente precisava fazer alguma coisa e o coordenador mandou 

a gente observar a sala de aula. Mas não foi um contato significativo de diálogo 

e intervenções diretas”. Portanto, segundo essa Professora, não houve impacto 

do Pibid na sua competência para gerir a classe “[...] porque não teve esse 

momento. Não fomos para a sala de aula com um contato direto com os mesmos 

(Prof. Bromélia). Essa foi uma especificidade do subprojeto que Bromélia 

participou, o qual focou no trabalho com a formação dos professores. Por um 

lado, ela conviveu de forma mais próxima com as relações que permeiam o 

espaço docente e com o trabalho de um pedagogo como coordenador em escola 

de Ensino Fundamental II. Por outro lado, ela não teve a oportunidade de estar 

regendo uma classe, que foi uma das dimensões formativas do Pibid mais 

aprovadas pelas demais ex-bolsistas. 

 

6.3. O DOMÍNIO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Como já foi dito em momentos anteriores, entre os conhecimentos que os 

docentes iniciantes utilizam em sua atuação, estão os de conteúdos específicos. 

Esses conhecimentos se caracterizam por compreensões, habilidades e 

informações, que são os conceitos elaborados numa área do conhecimento e 

que são enriquecidos na medida em que o professor utiliza-o em sala de aula e 

que define profundamente a maneira como o mesmo é ensinado (NONO; 

MIZUKAMI, 2006).  
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Essa questão do trabalho com o conhecimento específico não foi tão 

contemplada no âmbito dos projetos Pibid/UFRB estudados nessa pesquisa.  

Esse fato se deve porque quase todas as entrevistadas são pedagogas e por 

isso, participaram de Subprojetos de Pedagogia que não estavam focados no 

ensino de conhecimentos específicos. Além do mais, os níveis de ensino que 

elas conheceram enquanto bolsistas, não favoreceram o ensino de disciplinas 

curriculares. Quando atuaram na Educação Infantil, trabalharam com oficinas de 

jogos e brincadeiras; nas séries finais do Ensino Fundamental, ocorreu a 

formação docente no âmbito pedagógico; no Ensino Médio, propuseram oficinas 

temáticas. A única entrevistada que teve o subprojeto direcionado para a 

disciplina que lecionou foi Patrícia, por conta da área que cursava, que era a 

Matemática. 

Embora alguns professores ocupem espaços para os quais não foram 

habilitados – como aqueles que ensinam disciplinas que não a de sua formação 

e pedagogos que lecionam em classes a partir do 6º ano – as entrevistadas, 

tratando especificamente sobre as pedagogas, não ocuparam um espaço no 

Pibid em que a maioria delas passou a atuar profissionalmente, que foram as 

turmas das séries iniciais do Ensino Fundamental. Pois nesse nível de ensino 

elas precisam dar conta de uma série de disciplinas para as quais não foram 

devidamente preparadas (MELLO, 2001; SCHLINDWEIN; CORDEIRO, 2002). 

Com o mesmo nível de relevância, na Educação Infantil também se trabalha com 

disciplinas de conteúdos específicos, mas as professoras que atuavam nesse 

nível de ensino não anunciaram dificuldades, como aquelas que estavam 

ocupando as classes do Ensino Fundamental. 

Enquanto as professoras iniciantes estiveram desenvolvendo as atividades dos 

subprojetos no Pibid, trabalharam com as disciplinas Língua Portuguesa (no 

caso das Pedagogas Rosa, Bárbara e Jequitibá, que desenvolveram os projetos 

de leitura e redação), Matemática (Patrícia, no subprojeto de Matemática) e 

Filosofia (nas oficinas de Ética e Educação feitas por Vitória). As demais, Raquel 

e Bromélia, afirmaram que não trabalharam com nenhum conhecimento 

específico durante os subprojetos que integraram no Programa.  
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No caso das primeiras, na condição de professoras das séries iniciais do Ensino 

Fundamental, usaram o que aprenderam desses conteúdos de Língua 

Portuguesa em sala de aula – tanto em termos conceituais quanto de estratégias 

de ensino – pois uma das disciplinas do currículo da educação básica é essa. 

Bárbara assinala que: “estudei como fazer uma boa redação, ortografia, temas. 

[Consegue usar na prática docente] porque a gente precisa ensinar os meninos 

a escrever um bom texto”. Já Rosa, disse que enriqueceu mais a metodologia 

de ensino da leitura e da escrita. Ela passou a adotar algumas práticas que usou 

no projeto com seus alunos, como por exemplo: incentivava a leitura e a escrita, 

trabalhava com dinâmicas de leitura, empréstimo de livros e produção de 

redação. Da mesma forma que Jequitibá, que recorreu as práticas de leitura que 

aprendeu no projeto: 

 

Foi relevante porque essa prática de leitura que desenvolvo com 
meus alunos foi adquirida através do Pibid. Essa habilidade, com 
certeza, que adquiri lá no Pibid, levo para a sala de aula. E essa 
prática de leitura que faço com eles, de ler coletivamente, adquiri 
no Pibid. Então, dá certo trabalhar português por meio de jogos, 
lá também no Pibid desenvolvi isso, então, ajudou bastante. 
(Prof. Jequitibá)  

  

Patrícia estudou alguns conteúdos de matemática para fazer as oficinas, mas 

ressaltou que foram poucos diante dos que tem que lecionar e revela que “o Pibid 

me deu oportunidade de como caminhar em fazer oficinas”. Raquel esclareceu 

que aquilo que aprendeu na Educação Infantil não pôde usar porque passou a 

atuar no Ensino Fundamental.  Vitória, que no Pibid estudou conteúdo filosófico, 

revelou que não trabalhou com os conhecimentos específicos que ela usava em 

sala de aula, e completou afirmando que “o Pibid voltou mais para a questão das 

experiências de professor, do ser professor, mas não dos conteúdos, ele não 

deu esse suporte. Não houve impacto porque não trabalhou”. E Bromélia 

assegurou que não trabalhou com conteúdos específicos durante o projeto. Por 

isso, não houve interferência em sua prática.  

Portanto, algumas professoras usaram os conhecimentos que aprenderam no 

Pibid, outras não. Mas o maior aprendizado foi no que tange a metodologia de 

ensino, as estratégias usadas para trabalhar com conteúdos dessas disciplinas. 

Tanto que as professoras do Pibid não revelaram sentir dificuldades para fazer 
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a transposição didática, elemento central da prática pedagógica (MELLO, 

[2003]). 

 

6.4. A AVALIAÇÃO E O PLANEJAMENTO 

 

A avaliação e o planejamento são dimensões da prática de ensino que deveriam 

ter sido estudadas pelas egressas do Pibid quando ainda estavam 

desenvolvendo as propostas de colaboração pedagógica nas escolas que 

frequentaram enquanto bolsistas. É o que nos explica Dantas (2013): 

 

A iniciação à docência também acontece quando o bolsista 
realiza planejamento na universidade, com a troca de 
experiências, com docentes da educação básica que participam 
da sala do educador, com a confecção de materiais didáticos, 
apostilas, roteiros de aula experimentais, avaliações, 
planejamentos de ensino, jogos didáticos, entre outros que 
variam com a necessidade diagnosticada pelos bolsistas e 
supervisor no contexto da sala de aula” (DANTAS, 2013, p. 71). 

 

O planejamento foi usado de forma recorrente para a implementação dos 

projetos e oficinas, mas o trabalho com a avaliação foi menos recursivo nos 

subprojetos. Elas fizeram uma autoavaliação do trabalho que desenvolveram no 

Programa, mas consideraram que não avaliaram os alunos que participavam das 

oficinas e dos projetos de intervenção. Nessa perspectiva, nos questionamos 

como elas fizeram o acompanhamento do trabalho que estavam desenvolvendo, 

se consideramos que o ato de avaliar, na perspectiva de Luckesi (2005, p. 02), 

“[...] tem como função investigar a qualidade do desempenho dos estudantes, 

tendo em vista proceder a uma intervenção para a melhoria dos resultados, caso 

seja necessária”. 

Para Raquel, houve contribuição na dimensão do planejamento, pois precisou 

planejar as oficinas e refletir sobre as dimensões que compõem o plano de aula, 

além de ter que se preocupar constantemente com a necessidade da elaboração 

de atividades diferenciadas. “O planejamento, acredito que me ajudou sim, pois 

sempre refletíamos sobre quem era aquele público e como chegar a ele com 

nossa intervenção. Esse pensamento mantenho presente ainda hoje, quando 

estou planejando minhas aulas”, finaliza Raquel.  
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Por sua vez, Jequitibá comunicou que o planejamento esteve muito presente 

pois o fazia antes mesmo de executar semanalmente as oficinas. E segundo ela, 

essa prática no projeto ajudou a fazer o controle do uso do tempo no 

planejamento das suas aulas: 

 

Porque a gente sentava, a gente organizava e a partir dessa 
organização, a gente foi adquirindo com relação ao tempo para 
cada atividade para desenvolver em sala, e isso me ajudou no 
processo de atuação na sala de aula e no processo de 
desenvolvimento do planejamento. (Prof. Jequitibá)  

 

Jequitibá disse que não adotou práticas avaliativas porque a intenção era só 

colaborar com a leitura dos alunos. Considerou, portanto, só uma dimensão da 

avaliação e não a possibilidade de readequação do trabalho a partir da constante 

avaliação dele (LUCKESI, 2005). 

Porém, Rosa e Bárbara aludiram ao trabalho com a avaliação e com o 

planejamento, questão essa que se fez presente na fala que segue: 

 

Sim, trabalhamos planejamento porque a gente tinha que fazer 
as oficinas das aulas de redação, tinha que pensar para a gente 
fazer um bom planejamento e também executar. Ver as formas 
como a gente iria avaliar os alunos, lemos vários textos sobre o 
assunto. O Pibid trabalhava sim planejamento e avaliação 
quando a gente ia formular as oficinas a gente tinha que planejar, 
tinha que construir material, pensar em como a gente poderia 
avaliar o aluno de uma maneira que não fosse nota. Avaliar pela 
oralidade, pela participação, pelo nível de interesse, 
conhecimento de mundo. Deu-me um grande suporte, porque 
como eu já estava acostumada a fazer planejamentos, quando 
fui para a prática não tive tanta dificuldade de planejar. (Prof. 
Bárbara) 

 

Vitória comentou que houve uma pequena formação teórica sobre planejamento. 

E assim como Patrícia, citou o planejamento trabalhado nos momentos de 

organização das oficinas. Vitória disse que costumava se autoavaliar por meio 

dos relatórios, mas não aos alunos. E a avaliação, segundo Patrícia, ocorria 

sobre o trabalho desenvolvido após a realização das atividades. 

Teve relação sim, e principalmente no planejamento, porque às 
vezes a gente, enquanto professor de matemática, foge muito 
de fazer algo diferenciado porque ocupa muito tempo antes da 
aula como na própria aula. Uma aula que quero ensinar equação 
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e que vou ao quadro vai ser muito mais rápida do que uma aula 
que quero ensinar um aluno a ideia de equação. O Pibid fez a 
gente enxergar que o que está em questão não é o tempo e sim 
a aprendizagem. Então, isso ajudou muito, muito mesmo. Vale a 
pena, se for haver aprendizagem, vai valer a pena eu dar quatro 
aulas para dar um assunto. (Prof. Patrícia) 

 

Bromélia foi a que mais trabalhou com o planejamento e a avaliação, pois 

estudou-os tanto no âmbito teórico, quanto prático, pois “minhas discussões 

dentro do Pibid eram essas, planejamento e avaliação”. Especificamente sobre 

o planejamento, ela destacou a contribuição do planejamento interdisciplinar: “o 

que auxiliou na minha metodologia de trabalho foi a questão da 

interdisciplinaridade que foi uma questão que aprofundei dentro do Pibid e 

estudei muito isso no Pibid”.  

Deste modo, pelo que constatamos das análises, a elaboração de propostas 

metodológicas, de atividades criativas e motivadoras, o incentivo ao uso dos 

espaços escolares no Pibid, “[...] estimula a iniciativa e a criatividade, 

incentivando os Licenciandos a buscar soluções, planejar e desenvolver 

atividades de ensino e a construir diferentes materiais didáticos e pedagógicos” 

(GATTI et al, 2014, p. 104).  

 

6.5. A AVALIAÇÃO DO PIBID PELAS PROFESSORAS INICIANTES: 

CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO E PRÁTICA PROFISSIONAL 

 

Além de ter como proposta iniciar o estudante de licenciatura na docência, o 

Pibid gerou repercussões em outras esferas da formação do professor. No caso 

das professoras entrevistadas, elas destacaram o impacto que o Programa 

provocou na iniciação científica delas. Todas relataram que enquanto realizavam 

as colaborações pedagógicas, faziam relatos de experiência sobre o trabalho 

que estavam desenvolvendo e estudos sobre algumas dimensões da instituição 

(incluindo os diagnósticos das escolas) que frequentaram. Consequentemente, 

participavam de eventos científicos para divulgarem os estudos desenvolvidos 

em parceria com os coordenadores.  
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Sobre esse aspecto formativo do Pibid, Soczek (2011, p. 65) observa que há “[...] 

um crescimento da participação e publicação dos alunos bolsistas em eventos 

científicos, o que torna o graduando partícipe desse Programa um estudante 

diferenciado em termos de qualificação”. E o autor ainda confirma “[...] a 

importância do caráter da pesquisa como processo fundamental de formação 

docente”.  

É o caso de Raquel, quando disse que a maior parte do crescimento acadêmico 

dentro do curso de licenciatura foi por influência do Pibid. Ela ressaltou que 

mesmo sendo um programa de iniciação à docência, provocou uma forte 

contribuição na sua formação científica. Rosa e Jequitibá, por exemplo, 

destacaram a participação em eventos como elementos formativos importantes 

para conhecerem outros espaços acadêmicos, desenvolver a oralidade e 

aperfeiçoar a escrita de trabalhos acadêmicos. Questões presentes nos trechos 

que seguem: 

 

Conhecer outros lugares, outras universidades, outros colegas, 
mas também pela experiência de apresentar um trabalho que a 
gente vivenciou. Também a questão da oralidade de estar lá; 
pegando experiência mesmo, ouvindo pessoas e também 
passando o que a gente desenvolveu durante nosso projeto. 
(Prof. Rosa) 

Foi muito rica a atuação no Pibid porque aprendi a escrever, 
principalmente a fazer artigos, relatos de experiência, projetos 
[...] Isso era riquíssimo. E fazer relatos de experiência, artigos 
com base nesses projetos que atuei, adquiriu essa habilidade de 
apresentar em eventos; muito bom. (Prof. Jequitibá) 

 

Essas atividades de pesquisa aliadas as de docência estão em consonância com 

o que a literatura trata sobre a relação entre pesquisa e docência. Demo (2003, 

p. 14) afirma que a pesquisa é busca de conhecimento e atitude política. 

Segundo ele, “quem ensina carece pesquisar; quem pesquisa carece ensinar. 

Professor que apenas ensina jamais o foi. Pesquisador que só pesquisa é elitista 

explorador, privilegiado e acomodado”. E nessa direção, Jequitibá ainda 

ressaltou o papel que essas atividades do Pibid tiveram na sua atuação como 

professora pesquisadora: 

 

E outra relevância é que forma o futuro professor a ser professor 
pesquisador, a fazer pesquisas a partir do desenvolvimento de 
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projetos. [...] Então, por meio desse trabalho desenvolvi vários 
trabalhos científicos e apresentei em vários eventos regionais, 
locais e prepara o professor para estar em sala, para 
desenvolver planejamento pedagógico, para ser professor 
pesquisador também e, por isso, por conta do Pibid, que hoje 
sou professora pesquisadora, já fiz três artigos científicos (na 
verdade dois artigos e um relato de experiência), com base na 
minha atuação enquanto professora na sala de aula e atividades 
que eu desenvolvo com os alunos. Então, o Pibid é bom por isso. 
(Prof. Jequitibá) 

 

Já para Bárbara e Vitória, entre os destaques do subprojeto que integraram, 

estão as discussões presentes nas reuniões de formação voltadas para a 

iniciação à docência e a formação de professores. Pois, segundo elas, a 

graduação não se debruçava no debate sobre a docência. Vitória ainda destacou 

que: “o Pibid para mim foi uma experiência maravilhosa. A minha entrada no 

Pibid foi tudo de bom. Se eu fosse destacar uma coisa boa na universidade, para 

mim seria o Pibid. Porque o Pibid mudou a minha vida”. E Bárbara completou 

dizendo que: 

 

O Pibid foi um programa que fez um diferencial muito grande 
para mim. Enquanto eu não estava no Pibid, eu tomava as aulas 
e ia para casa. Não tinha muito envolvimento com a 
universidade. E esse envolvimento maior veio quando entrei no 
Pibid porque eu pude estar engajada no projeto, pude pesquisar, 
pude produzir. E se eu não tivesse no Pibid, a minha formação 
seria totalmente diferente, seria muito resumida. E o que me 
completou um pouco mais na universidade foi esse ingresso no 
programa, essa participação, as experiências, as escritas, os 
trabalhos, os eventos, isso que me fez crescer enquanto 
professora dentro da universidade, foi essa participação no 
programa. Porque eu via a diferença entre meus colegas de sala 
que não participavam de nenhum projeto e de quem participava; 
me tornei mais leitora, eu realmente “vim cair em mim” sobre o 
que era universidade e começar a levar a universidade a sério. 
(Prof. Bárbara) 

 

Segundo Vitória, o Pibid oportunizou viver momentos formativos interessantes, 

marcados pela aproximação da escola, da sua realidade, necessidades e 

consequentemente, dos alunos, da sala de aula, com o acompanhamento do 

professor da universidade e do professor da sala. Aprendiam a ser professoras 

sentindo-se professoras. 
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E o Pibid me deu oportunidade de estar discutindo a prática 
docente. E ao mesmo tempo, de estar dentro da escola e na 
universidade. Então, o Pibid me fez sentir estudando para ser 
professora. Porque no Pibid tive oportunidade de conhecer 
professores, conhecer histórias de vida de professores, discutir 
práticas docentes. O que deixou a desejar no curso de 
Pedagogia; pouco a gente discutiu prática docente. [...] Porque 
a gente estava na sala e ao mesmo tempo estava no Pibid. 
Então, tinham as reuniões e a gente tinha a oportunidade de 
estar colocando as dificuldades que tiveram, o que foi bom, o 
que foi ruim, o como fazer. [...] carrego as marcas do Pibid até 
hoje. Me vejo mais como ex-aluna do Pibid do que ex-aluna do 
curso de pedagogia. Essa questão do Pibid foi muito forte, 
porque quando vou me referir a tudo que faço, sempre estou 
atrelando ao Pibid. Conheci a profissão docente no Pibid. [...] 
Porque o Pibid me oportunizou coisas que o curso não 
oportunizou. Estar trabalhando na sala de aula tendo o apoio da 
universidade, o apoio do professor. [...] Se eu tivesse que desistir 
de ser professor, eu desistiria enquanto eu estava no Pibid, 
porque tive a oportunidade de conhecer a realidade da escola, 
conhecer aluno, saber de tudo que se passa. Porque alguns 
professores colocavam isso, a questão da cobrança, do plano 
de aula, de como lidar com o aluno, do aluno indisciplinado que 
a família não acompanha. Então, o Pibid iniciou, mostrou a 
realidade até mesmo nos textos que eram trabalhados. A 
experiência de professor e as dificuldades da iniciação à 
docência. Por isso que o Pibid tem uma marca muito forte na 
minha vida e também porque tive um contato com um tempo 
maior, com aluno, na experiência do Pibid. Contato com aluno, 
com a escola e como professor; pouco com a gestão, mas, o 
principal tive contato. (Prof. Vitória) 

 

Esses programas de indução profissional docente, quando bem implementados 

e executados, melhoram consideravelmente a formação inicial e o trabalho a ser 

desempenhado posteriormente pelo professor principiante, bem como sua 

eficácia e permanência na docência (MARCELO, 2006). Para Patrícia, as 

reflexões que faziam nos momentos de elaboração das oficinas para atender as 

dificuldades dos alunos com o aprendizado da Matemática foram levadas por ela 

para sua prática cotidiana: “[...] a ideia era essa: vamos ver qual é a dificuldade 

e o que pode mudar e vamos mudar. Como é que tenho que dar uma aula ao 

aluno? O que tenho que explicar? O que tenho que fazer e o que não tenho que 

fazer? Então, sem dúvida, contribuiu bastante”.  

Já Jequitibá destacou que vivenciou alguns saberes docentes no Pibid: 

organização do tempo, das atividades, planejamento, estratégias; tudo isso faz 

parte dos saberes docentes, os saberes que um professor deve ter para estar 
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em sala de aula. Segundo Rosa, o programa a incentivou a permanecer na 

docência: “o objetivo dele era incentivar a docência, me incentivou, me reafirmou 

isso, porque no início do curso (como eu falei) eu não queria ser professora, eu 

não gostava dessa ideia, mas depois do Pibid me interessei, gostei”.  

A gente teve essa atuação no fundamental II. A gente chegou lá 

e viu as dificuldades. Então, hoje se eu for trabalhar como 

coordenadora pedagógica no Ensino Fundamental II, sei quais 

são as dificuldades que vou encontrar, talvez eu saiba como é 

que eu tenha que agir nesse espaço para conquistar os 

professores, aonde é que tenho que atacar nesse campo para 

eu ganhar o meu espaço e fazer o meu trabalho. Então, para 

mim, esse é meu diferencial. Foi isso, foi vivenciar o Ensino 

Fundamental II como pedagoga, porque as minhas experiências 

profissionais, a maioria, foi no fundamental II. (Prof. Bromélia)  

 

Para Jequitibá, também houve influência do Pibid para a sua atuação enquanto 

professora e ela disse que na condição de supervisora do Pibid, orientou os 

bolsistas no desenvolvimento de atividades de leitura (já que é uma carência dos 

alunos da escola) usando a diversidade de gêneros textuais. Evitou assim, o 

trabalho cotidiano e rotineiro, marcado somente pelo uso dos livros didáticos. 

Sobre a importância desse processo de escrita de trabalhos acadêmicos, ela 

disse que: “[...] foi muito bom, porque hoje em dia já tive três trabalhos aprovados 

e sem um olhar de um orientador, só mesmo pela minha escrita, relatos de 

experiência enquanto professora”. 

Mas além de falar dessas contribuições, as professoras também levantaram 

algumas críticas a forma como o Pibid foi desenvolvido, já que foi consenso entre 

todas que o Pibid, enquanto proposta de iniciação à docência, é importante e 

necessário. Essas críticas são importantes, na medida em que “los programas 

pueden ser buenos o no dependiendo no sólo de las actividades que incluyan, 

sino de los compromissos públicos que asuman, de las metas que se planteen, 

así como de los esfuerzos y dinámicas que pongan em marcha” (MARCELO, 

2006, p. 09).    

Raquel e Rosa questionaram a proposta maior do programa que é o de promover 

a iniciação à docência. Isto é, se a finalidade do programa for somente colocar o 

estudante em contato com o ambiente profissional, o objetivo está contemplado. 

Mas se for o de realmente inserir o estudante na docência, o bolsista precisa de 
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maior tempo em contato com a sala de aula, assumindo verdadeiramente a 

função docente.  

 

Eu acharia que deveria existir mais exigência. É colocar os 
alunos bolsistas mais na sala de aula para interagir com os 
professores, com os alunos, a rotina. A rotina completa da sala 
de aula. Acho que os alunos bolsistas deveriam estar mais 
interagindo ali, porque a gente ficava muito na observação, muito 
na área do lado de fora, observando coisas que não eram tão 
importantes. (Prof. Rosa) 

 

Gatti et al (2014) apontam que uma das críticas colocadas ao Pibid é que 

“encontram-se, em alguns projetos, formas pouco efetivas e distantes da própria 

proposta do Pibid (falta de atuação efetiva na escola e nas salas de aula)”. E 

Soczek (2011) alude a falta de especificidade do Programa para com as práticas 

de incentivo à docência. 

Bárbara disse que a proposta do Pibid é muito boa, pois reúne formação, 

pesquisa, extensão. Mas problematizou o projeto que participou comentando 

que não ocorreu um trabalho interdisciplinar como constava no edital – a 

interdisciplinaridade entre os subprojetos integrantes do projeto institucional.  

Vitória também considerou a proposta muito boa, mas afirmou que quando era 

bolsista, o número de bolsas oferecidas era muito pequeno. E um ponto negativo 

que percebeu no desenvolvimento do seu projeto foi a escrita dos relatórios que 

considerava muito direcionados e repetitivos. Em estudo desenvolvido, Gatti et 

al (2014) constataram que os licenciandos criticam a forma como os relatórios 

propostos pelo Programa são organizados. Eles são muito técnicos, 

burocráticos, complexos e elaborados em um curto espaço de tempo. 

Vitória salientou ainda a falta de interação com o corpo docente da escola e com 

os alunos para além da turma onde desenvolveu as oficinas e critica o uso da 

maior parte do tempo do projeto no desenvolvimento de pesquisa, em detrimento 

das atividades na sala de aula.  

Nessa direção, Bromélia falou sobre o Pibid afirmando que: 

 

Então, acho interessante, sim; é significativo pensar na 
docência, incentivar, porque a docência está tão fragilizada, a 
escola não está nada atraente para que as pessoas queiram ir 
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para a sala de aula. Mas, é como falo: toda proposta é bonita do 
papel só que na prática, acho (e vou enfatizar aqui que é a minha 
visão de Pibid dentro do meu subprojeto que foi meu campo de 
visão do projeto), que o Pibid precisa ser encarado com mais 
responsabilidade. Porque toda proposta é bonita, mas, ela 
precisa de alguém que conduza ela também de maneira bonita 
e, infelizmente, vivenciei o projeto Pibid no meio de muita 
irresponsabilidade e falta de compromisso com o mesmo. [...] 
para mim, o Pibid está se tornando uma muleta da Educação 
Básica, uma muleta de professor. Vivencie o Pibid com pessoas 
que queriam que a gente fosse para sala de aula fazer uma 
oficina de meia hora para ensinar o menino a ler, fazer uma 
oficina de mais meia hora para dizer ao professor que ele precisa 
planejar e acho que o que o Pibid propõe não é isso. 

 

Bromélia considerou a proposta do Pibid relevante, na medida em que atende a 

valorização docente e a aproximação com o campo de trabalho; mas criticou a 

forma como o subprojeto que participou foi desenvolvido, nos seguintes 

aspectos: falta de compromisso de integrantes do subprojeto, cobrança de 

publicação e produtividade, desenvolvimento de atividades sem um 

envolvimento da equipe do subprojeto e sem fazer parte de um projeto de 

iniciação à docência. Entretanto, conclui que 

 

É importante porque prepara o bolsista graduando a ser 
professor de fato, a lidar com os alunos, o que a universidade 
não faz: preparar o futuro professor para estar em sala de aula. 
Então, o Pibid é importante nesse aspecto. Além de possibilitar 
formação continuada de professores das escolas que participam 
como supervisores. (Prof. Bromélia) 

 

Ao fazer uma avaliação sobre vários programas de formação inicial e de iniciação 

do professor na docência, García (2006) aponta que o êxito dos mesmos está 

relacionado não só à coerência da proposta, mas na forma como ele se efetiva, 

integrando as diferentes instituições e sujeitos envolvidos. E finalmente, André 

(2012) afirma que programas de acompanhamento e capacitação de professores 

no início da carreira podem contribuir para reduzir os infortúnios vividos pelos 

docentes iniciantes. 

 

 

 



149 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa descrita nesse relatório teve o objetivo de analisar as repercussões 

do Pibid no início da carreira profissional de docentes egressos desse Programa. 

Entretanto, para fins desse estudo, estivemos voltados para uma dimensão da 

profissão, que foi a profissionalidade; e com esse propósito, focamos em quatro 

categorias: inserção na escola, gestão de classe, conhecimentos específicos, 

avaliação e planejamento. A pesquisa foi desenvolvida através da realização de 

entrevistas semiestruturadas realizadas com professores iniciantes e seus 

coordenadores que trabalham na Rede Municipal de Educação de Amargosa. 

Para tanto, efetuamos uma rápida comparação entre a indução profissional dos 

professores iniciantes que foram integrantes do Pibid e dos que não participaram 

do programa. 

Ao analisarmos como as docentes estavam vivenciando essa primeira fase da 

carreira profissional, apreendemos que cada professora vivenciou a iniciação na 

docência de uma maneira peculiar, dependente dos saberes que adquiriu no seu 

percurso, das relações estabelecidas e dos sentidos atribuídos à profissão. E 

que apesar de todos os limites e adversidades, as professoras iniciantes 

tentaram cumprir sua tarefa principal, que foi ensinar os alunos e desenvolver 

um trabalho que pudesse ser avaliado positivamente. Ou seja, mesmo a maioria 

delas tendo passado por uma série de limitações e dificuldades quando se 

inseriram no espaço profissional, elas almejavam o acerto e a inovação. 

Um dos aspectos importantes vividos pelas educadoras iniciantes, que corrobora 

com o que a literatura discute e que vale ser destacado é a necessidade de 

orientação e assistência durante esse período inicial de inserção na docência. É 

uma questão reconhecida por todas as professoras entrevistadas, não só como 

forma de proporcionar uma melhor integração na escola, mas também como 

ajuda no exercício de cargos e na elucidação de determinadas dúvidas e 

problemas que vão surgindo relativamente ao processo de ensino-

aprendizagem.  
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Essa constatação nos apresenta duas questões importantes: a primeira é o 

quanto é interessante o estabelecimento de parceria entre os próprios 

professores, ficando evidente o quanto um pode transformar a carreira 

profissional do outro. E a outra é que nos mostra a importância e a confiança que 

os professores mais novos depositam nos mais experientes. Mas infelizmente, 

ainda há dificuldade de estabelecimento de uma sólida parceria entre boa parte 

das professoras e seus coordenadores ou com a equipe gestora como um todo.  

Conforme apresentamos durante esse texto, o problema de pesquisa que 

norteou todo o percurso do estudo foi: Como o Pibid repercute no início da 

carreira profissional docente dos seus bolsistas egressos? Diante da análise 

efetuada, concluímos que o Pibid repercutiu positivamente na profissionalidade 

das professoras iniciantes, uma vez que provocou relevantes impactos nas 

dimensões consideradas nesse estudo, principalmente nas habilidades de 

gestão de classe e planejamento. O fato de elas ressaltarem que o Pibid 

propiciou um contato com a escola, com os sujeitos que dela fazem parte (os 

professores experientes, a gestão e os alunos), com a cultura institucional da 

escola, com as pesquisas sobre a prática docente e o contexto educacional como 

um todo, de terem organizado e aperfeiçoado práticas de avaliação e 

planejamento (o que é muito evidente nas falas das entrevistadas), são alguns 

dos elementos que nos permitem responder ao problema da pesquisa 

afirmativamente.  

Mas pelos relatos apresentados pelas egressas do Pibid, concluímos que nem 

todas as escolas se tornaram parceiras efetivas do Programa. Uma vez que 

algumas bolsistas reclamaram da falta de espaço para desenvolver as atividades 

em certas instituições e também da resistência de alguns professores para com 

a presença dos bolsistas. Mas todas elas sinalizaram pontos positivos 

provenientes desse contato com a escola, haja vista que houve uma 

aproximação com a cultura escolar e ainda na condição de licenciandas, 

puderam conviver semanalmente com o ambiente escolar, sua rotina e com o 

quadro docente das instituições. 

Uma das maiores contribuições do Pibid para o exercício da profissionalidade 

das professoras iniciantes foi para a gestão de classe. O impacto foi mais 

significativo para as professoras que quando estavam bolsistas, desenvolveram 
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os projetos semanais no contra turno dos alunos, uma vez que sozinhas, tiveram 

que gerir as turmas e manter o interesse dos alunos pelo projeto. As demais, 

além de desenvolverem oficinas esporádicas, realizavam o trabalho com mais 

de duas pessoas e às vezes tinham também os professores das turmas 

acompanhando as atividades. 

Quando refletimos sobre a repercussão do Pibid no domínio dos conhecimentos 

específicos das professoras, observamos que os subprojetos que elas 

integraram no Pibid abordaram muito mais o uso de estratégia de ensino do que 

o estudo dos conteúdos específicos, propriamente ditos. A maior parte das 

pedagogas, em especial, não estudaram os conhecimentos específicos no 

projeto porque passaram por subprojeto no Ensino Médio, quando não tiveram 

a oportunidade de ir para a sala de aula e por isso, foram elaborar projetos e/ou 

oficinas com temáticas por elas escolhidas. Outras estiveram na Educação 

Infantil, onde efetuaram oficinas voltadas para as brincadeiras. Talvez se 

tivessem ido para o campo de atuação profissional mais ocupado pelas 

entrevistadas, as séries iniciais do Ensino Fundamental, teria ajudado mais, 

porque elas teriam tido a oportunidade de conviver com o ensino dessas áreas 

específicas. 

A questão dos conhecimentos específicos poderia ser contemplada pelo 

desenvolvimento efetivo de um trabalho interdisciplinar entre os subprojetos de 

Pedagogia com os subprojetos dos demais cursos. Se elas tivessem atuado em 

salas de aula do Ensino Fundamental (onde tiveram mais dificuldade em 

comparação com a Educação Infantil), teriam lidado com os conhecimentos que 

ensinariam quando do exercício profissional.  

O planejamento foi uma das contribuições que o Programa proporcionou para as 

ex-bolsistas, porque elas puderam lidar com a programação das aulas, com a 

organização e distribuição de conteúdos, incluir a transposição didática, 

aspectos metodológicos diferenciados e motivadores para chamar a atenção dos 

alunos e tornar o trabalho interessante. A avaliação pelo contrário, foi a dimensão 

menos abordada pelo Pibid. 

Cabe ressaltarmos que, embora não tenhamos percebido diferenças tão grandes 

entre as experiências vividas pelas professoras que foram e as que não foram 
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bolsistas do Pibid, notamos que as iniciantes que não são egressas do Programa 

tiveram mais dificuldades para lidar com os alunos e com o controle de turma, 

com a transposição didática (para elaborar um planejamento de forma que se 

torne propício a aprendizagem dos alunos, atendendo as suas especificidades) 

e a avaliação. 

Além do mais, vimos que todas as entrevistadas avaliam positivamente o Pibid 

e assim, sabemos que o Programa está contribuindo tanto para a iniciação à 

docência dos licenciandos quanto para a iniciação profissional dos professores 

iniciantes egressos do Pibid. Haja vista que tem colocado os estudantes de 

licenciatura em um contato maior com as instituições escolares e com a sala de 

aula e consequentemente, com a prática profissional. 

Outra questão relevante e que deve ser refletida diz respeito ao fato das 

entrevistadas colocarem que as lacunas presentes nos projetos institucionais do 

Pibid aqui estudados e no qual integraram na condição de bolsistas são 

problemas decorrentes da organização e execução do subprojeto/projeto 

institucional e não propriamente da proposta do Pibid. Essa é uma informação 

relevante uma vez que a forma como o projeto foi operacionalizado faz a 

diferença nos resultados que serão refletidos em cada um dos bolsistas. Tendo 

em vista que as contribuições do Pibid para o público atendido também são 

relativas ao tempo que os bolsistas passam no Programa, as atividades que 

participam e a forma como o projeto é conduzido. 

Cabe considerar os muitos pontos positivos que as professoras atribuíram ao 

Programa são provenientes do aumento da permanência delas nas escolas, pois 

o tempo dos estágios era/é muito insuficiente.  

E dentro dessa discussão, reafirmamos a importância da existência e 

consolidação de políticas de capacitação e acompanhamento dos professores 

iniciantes. E no caso dessa pesquisa, avaliamos o Pibid, programa que se insere 

nesses debates com a proposta de colocar o licenciando em contato com a 

profissão e o espaço de trabalho ainda durante o curso de graduação. Estudos 

como esse nos ajudam a avaliar os impactos do Pibid para a formação docente, 

para o início da carreira, para as dinâmicas educacionais que emergem durante 

o desenvolvimento do Programa e a partir delas.  



153 
 

Os limites dessa investigação não nos possibilitou perceber outras dimensões 

do programa, como por exemplo, perceber a eficácia dos seus projetos 

institucionais no contexto das instituições educativas. Será que esse programa 

está provocando impactos positivos na formação dos estudantes da escola 

básica? De que forma? Qual está sendo a contribuição do Pibid na formação 

continuada dos professores supervisores? Além disso, uma possibilidade de 

expansão do Pibid deveria ser a extensão para o acompanhamento da iniciação 

profissional dos iniciantes no contexto de atuação profissional, isto é, orientar o 

licenciado quando da sua imersão no chão da escola básica. 

Tivemos a intenção de colaborar com uma avaliação sobre o Pibid. Contudo, nos 

detivemos sobre alguns projetos e uma universidade. É interessante que o 

espectro da investigação seja ampliado e que outras pesquisas sejam 

desenvolvidas sobre os projetos que estão sendo executados na mesma 

universidade e também em outras Instituições de Ensino Superior, bem como 

em outros cursos.  
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APÊNDICE A- FICHA DE IDENTIFICAÇÃO E PERFIL DO ENTREVISTADO 
 

 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO E PERFIL DO ENTREVISTADO 

 

Identificação 

Idade  

Lugar onde trabalha  

Lugar onde mora  

Tempo total de atuação na 

docência 

 

Escolaridade atual (maior nível)  

Nível de escolaridade do pai  

Nível de escolaridade da mãe  

 

Escolaridade Básica 

Nível de ensino Instituição Vínculo administrativo Período 

    

    

    

    

    

 

Formação Acadêmica 

      Graduação           Pós-graduação 

Curso   

Instituição   

Ano/Mês da entrada   

Ano/Mês da saída   

Próxima formação desejada   
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Pibid 

Ano/Mês da entrada no 

Pibid 

 

Ano/Mês da saída do Pibid  

Projeto Institucional   

Subprojeto   

Escola   

 

Atuação Profissional 

Local/instituição    

Vínculo administrativo    

Função    

Ano/mês de início    

Ano/mês da saída    

Vínculo    

Carga horária    

Regime de contrato    

 

 

 

Outras informações: 

1. Nome fictício para entrevistado_________________________________ 

2. Data da 

entrevista____________________________________________ 

3. Local da 

entrevista____________________________________________ 

4. Hora do início e término da 

entrevista_____________________________ 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA OS PROFESSORES 

INICIANTES EGRESSOS DO PIBID 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA – PROFESSOR EGRESSO DO PIBID 

 

1. A escolha pelo curso de Licenciatura 

 O que motivou a escolha pelo curso que fez? 

 

2. O curso de graduação 

 Qual a avaliação que você faz da graduação cursada?   

 Aponte os principais aspectos positivos e negativos do curso de licenciatura.  

 Como foram os estágios supervisionados? 

 De que forma você avalia a dimensão teórica e a prática vivida no curso? 

 Você participou de projetos de ensino, pesquisa e/ou extensão? Qual? Como 

foi a experiência? Contribuiu com sua formação? Como? 

2.1. O PIBID 

 Você participou de qual subprojeto no Pibid?  

 Quais atividades você desenvolveu no programa? 

 Das experiências vivenciadas no Pibid, o que você destacaria? 

 Como você avalia sua participação no Pibid? 

 O Pibid contribuiu com sua formação ou não? Por quê?  

 Que avaliação você faz do Pibid? 

 

3. A experiência profissional.  

3.1.  INSERÇÃO NA ESCOLA 

 Como se deu a seleção/escolha da sua turma? Turno? Sala de aula?  

 Como foi o acolhimento da instituição à sua chegada? Dos colegas? Da 

direção e coordenação? Dos demais funcionários da escola? E sua relação 

com eles hoje, como está? Mudou? De que forma? 

 Como você se sentiu nos primeiros momentos/dias de sua experiência 

profissional nessa instituição? Como se sente agora trabalhando nessa 

escola? 

 Você vivencia alguma dificuldade trabalhando nessa escola? Em quais 

aspectos? Em caso afirmativo, busca auxílio com alguém? Quem? Tem suas 

necessidades atendidas? 

 Como foi a acolhida da escola que você freqüentou durante o Pibid? Você 

considera que o Pibid lhe aproximou da cultura escolar? O contato que você 

estabeleceu/vivenciou com essa instituição durante as atividades do Pibid 

influenciou sua relação e convívio com seus atuais colegas de profissão? 

Por quê? De que forma? 
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3.2. GESTÃO DE CLASSE 

 Como foi seu primeiro contato com a classe? E as primeiras aulas e 

atividades? 

 Como você se sente quando vai ministrar suas aulas? Como é um dia de 

trabalho em sua classe? Você se considera preparado para ensinar essa 

turma?  

 Como é seu relacionamento com os alunos? Sente dificuldade para gerir a 

turma? Há problemas com indisciplina? Com o controle disciplinar? 

 Como você organiza a classe? Consegue promover a interação da turma? 

De que forma? Como lida com a resolução de conflitos? 

 O contato que você estabeleceu com os alunos durante o Pibid através do 

desenvolvimento de projetos pedagógicos e/ou atividades em sala de aula 

apresentou alguma contribuição para sua atividade de gestão de classe, 

relacionamento com os seus alunos? Por quê?  

 

4.5. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 Você acredita que possui o domínio dos conhecimentos específicos 

necessários para lecionar? Por quê? Onde ou de que forma você aprendeu 

esses assuntos que ensina? 

 Você sente ou já sentiu insegurança para ensinar algum conteúdo presente 

no plano de curso da disciplina? Qual? Em que momento? Você conseguiu 

sanar essa dificuldade? Como? 

 Como você avalia a forma como você ensina esses conteúdos? Tem 

facilidade? Dificuldade? Como você procede? 

 Durante o tempo em que você permaneceu no Pibid, você estudou/trabalhou 

com conhecimentos específicos da sua área de atuação? As atividades e 

estudos feitos no contexto do programa impactaram efetivamente no seu 

domínio sobre esses conhecimentos? Por quê? Em caso positivo, como esse 

aprendizado repercute no seu exercício profissional atual, ou seja, no ensino 

dos conteúdos específicos da sua área? 

 

4.3. METODOLOGIA 

 Como você lida com a gestão do tempo pedagógico e do(s) plano(s) de 

curso? Sente alguma dificuldade? Pede auxílio a alguém?  

 Você consegue trabalhar com o atendimento das diferenças individuais dos 

alunos? Por quê? De que forma? A quais procedimentos você recorre? 

 Você consegue promover a motivação dos alunos? De que forma? Faz uso 

de recursos diferenciados? Quais? Tem material didático disponível para 

trabalhar?  

 Você utiliza estratégias didático-pedagógicas – com a turma e a escola – 

baseadas no princípio da interdisciplinaridade? Por quê? De que forma? 

Sente dificuldade? 



165 
 

 Ter participado do Pibid facilitou a construção de aulas experimentais, 

transposição didática e confecção de materiais didáticos? Por quê? 

Conseguiu apreender/desenvolver experiências inovadoras que pode usar 

ou usa em seu exercício profissional? Como? 

 

4.4. PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 

 Como você desenvolve os planejamentos das suas aulas? Quais 

ferramentas você usa? É um trabalho individual e/ou coletivo? Apresenta 

alguma dificuldade?   

 E a avaliação, como é desenvolvida? Quais instrumentos você costuma 

usar? Sente alguma dificuldade para avaliar? Em quais momentos? Qual é 

o índice aproximado de reprovação em sua classe? Por quê? 

 As reuniões de coordenação pedagógica lhe oferecem suporte necessário 

para que você desenvolva seus planejamentos? Por quê? E os encontros de 

conselho de classe, fortalecem e auxiliam sua prática avaliativa? Por quê? 

 Você utiliza os resultados obtidos com os instrumentos avaliativos usados 

em sala de aula? Como? E os resultados das avaliações externas? Em caso 

afirmativo, como? E você costuma avaliar sua prática pedagógica? Por quê? 

De que forma?  

 O Pibid trabalhou essas dimensões do planejamento e da avaliação dentro 

do Subprojeto e lhe auxiliou a desenvolver essas competências? Em quais 

circunstâncias? Você faz uso desses conhecimentos em sua prática 

docente? Como?  

 

  5. O Pibid e a iniciação à docência. 

 Que avaliação você faz dessa experiência de iniciação profissional docente? 

 Como o Pibid está repercutindo no início da sua carreira?  

 Como você se sente hoje exercendo a docência? 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA OS PROFESSORES 

INICIANTES NÃO-EGRESSOS DO PIBID 

 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA – PROFESSOR NÃO-EGRESSO DO PIBID 

 

4. A escolha pelo curso de Licenciatura 

 O que motivou a escolha pelo curso que fez? 

 

5. O curso de graduação 

 Qual a avaliação que você faz da graduação cursada?   

 Aponte os principais aspectos positivos e negativos do curso de licenciatura.  

 Como foram os estágios supervisionados? 

 De que forma você avalia a dimensão teórica e a prática vivida no curso? 

 Você participou de projetos de ensino, pesquisa e/ou extensão? Qual? Como 

foi a experiência? Em que aspectos contribuiu com sua formação? 

 

6. A experiência profissional.  

3.1.  INSERÇÃO NA ESCOLA 

 Como se deu a seleção/escolha da sua turma? Turno? Sala de aula?  

 Como foi o acolhimento da instituição à sua chegada? Dos colegas? Da 

direção e coordenação? Dos demais funcionários da escola? E sua relação 

com eles hoje, como está? Mudou? De que forma? 

 Como você se sentiu nos primeiros momentos/dias de sua experiência 

profissional nessa instituição? Como se sente agora trabalhando nessa 

escola? 

 Você vivencia alguma dificuldade trabalhando nessa escola? Em quais 

aspectos? Em caso afirmativo, busca auxílio com alguém? Quem? Tem suas 

necessidades atendidas? 

 

3.2. GESTÃO DE CLASSE 

 Como foi seu primeiro contato com a classe? E as primeiras aulas e 

atividades? 

 Como você se sente quando vai ministrar suas aulas? Como é um dia de 

trabalho em sua classe? Você se considera preparado para ensinar essa 

turma?  

 Como é seu relacionamento com os alunos? Sente dificuldade para gerir a 

turma? Há problemas com indisciplina? Com o controle disciplinar? 

 Como você organiza a classe? Consegue promover a interação da turma? 

De que forma? Como lida com a resolução de conflitos? 
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4.5. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 Você acredita que possui o domínio dos conhecimentos específicos 

necessários para lecionar? Por quê? Onde ou de que forma você aprendeu 

esses assuntos que ensina? 

 Você sente ou já sentiu insegurança para ensinar algum conteúdo presente 

no plano de curso da disciplina? Qual? Em que momento? Você conseguiu 

sanar essa dificuldade? Como? 

 Como você avalia a forma como você ensina esses conteúdos? Tem 

facilidade? Dificuldade? Como você procede? 

 

4.3. METODOLOGIA 

 Como você lida com a gestão do tempo pedagógico e do(s) plano(s) de 

curso? Sente alguma dificuldade? Pede auxílio a alguém?  

 Você consegue trabalhar com o atendimento das diferenças individuais dos 

alunos? Por quê? De que forma? A quais procedimentos você recorre? 

 Você consegue promover a motivação dos alunos? De que forma? Faz uso 

de recursos diferenciados? Quais? Tem material didático disponível para 

trabalhar?  

 Você utiliza estratégias didático-pedagógicas – com a turma e a escola – 

baseadas no princípio da interdisciplinaridade? Por quê? De que forma? 

Sente dificuldade? 

 

4.4. PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 

 Como você desenvolve os planejamentos das suas aulas? Quais 

ferramentas você usa? É um trabalho individual e/ou coletivo? Apresenta 

alguma dificuldade?   

 E a avaliação, como é desenvolvida? Quais instrumentos você costuma 

usar? Sente alguma dificuldade para avaliar? Em quais momentos? Qual é 

o índice aproximado de reprovação em sua classe? Por quê? 

 As reuniões de coordenação pedagógica lhe oferecem suporte necessário 

para que você desenvolva seus planejamentos? Por quê? E os encontros de 

conselho de classe, fortalecem e auxiliam sua prática avaliativa? Por quê? 

 Você utiliza os resultados obtidos com os instrumentos avaliativos usados 

em sala de aula? Como? E os resultados das avaliações externas? Em caso 

afirmativo, como? E você costuma avaliar sua prática pedagógica? Por quê? 

De que forma?  

 

  5. O Pibid e a iniciação à docência. 

 Que avaliação você faz dessa experiência de iniciação profissional docente? 

Se você cursou algum programa de ensino, pesquisa e/ou extensão na 
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graduação, ele está contribuindo com sua iniciação profissional na 

docência? 

 Como você se sente hoje exercendo a docência? 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA COORDENADORES 

 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA – COORDENADOR 

 

1. Como é o trabalho desenvolvido pelo(a) professor(a)  nessa escola e 

com a sua classe? 

2. Ele(a) apresenta alguma dificuldade no exercício da docência? Qual? 

Por quê? Em qual aspecto ele se destaca? Por quê? 

3. Ele(a) solicita algum tipo de ajuda? Em caso positivo, em que situação? 

4. Sua prática sofreu algum tipo de mudança ao longo do ano letivo? Em 

que sentido? 

5. Como é a relação dele(a) com os alunos? E suas habilidades para gerir 

a classe? Para solucionar conflitos? Promover a interação dos alunos?  

6. Ele(a) domina os conhecimentos específicos necessários para ensinar 

os alunos? E como você avalia a forma como ele ensina esses 

conteúdos?  

7. E como são suas habilidades para avaliar e planejar? Qual o 

acompanhamento que é oferecido ao professor nesses aspectos? Como 

as reuniões de coordenação pedagógica e de conselho de classe 

ajudam/interferem nas atividades de planejamento e na prática avaliativa 

dos professores? 

8. Como é a relação dele(a) com os pais, funcionários da escola? 

9. Qual foi o acolhimento da escola para esse professor que está em início 

de carreira? E dos demais colegas de profissão? Como sua turma/sala 

de aula foi escolhida?  

10. Por fim, como você avalia o trabalho desse(a) professor(a) na condição 

de iniciante? 
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APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Você está sendo convidada a participar, como voluntário(a), da pesquisa 
intitulada “O Pibid e a iniciação profissional docente: um estudo com professores 
egressos do programa na UFRB” que tem como objetivo analisar as 
repercussões do Pibid para o início da carreira docente dos seus bolsistas 
egressos. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder perguntas a serem 

realizadas sob a forma de entrevista, a qual será gravada para posterior 

transcrição – que será guardado por cinco (05) anos e incinerada após esse 

período. No caso de você concordar em participar, favor assinar ao final do 

documento.  

Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em 

nenhum momento e/ou fase do estudo será divulgado o seu nome. Quando for 

necessário exemplificar determinada situação, sua privacidade será assegurada, 

uma vez que seu nome será substituído.  

Os dados coletados serão utilizados apenas NESTA pesquisa e os resultados 

divulgados em eventos e/ou revistas científicas. Sua participação não é 

obrigatória, isto é, a qualquer momento você pode recusar-se a responder 

qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua 

recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador. Você não 

terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. O benefício 

relacionado à sua participação será o de aumentar o conhecimento científico 

educacional. Você receberá uma cópia deste termo onde consta o celular/e-mail 

do pesquisador responsável, podendo tirar as suas dúvidas sobre o projeto e sua 

participação, agora ou a qualquer momento. Desde já agradecemos! 

 

Pesquisadora responsável: Maiane Santos da Silva Santana 

Endereço: Loteamento do Gravatá, Rua B, n. 65, Santa Rita - Amargosa-Ba.  

CEP: 45 300 - 000 

Telefone: (75) 9910 7886 

E-mail: maysantana2009@hotmail.com 

Professor orientador: Prof. Dr. José Albertino Carvalho Lordelo 
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CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

 

Eu____________________________________________RG:______________

______, declaro que li as informações contidas nesse documento, fui 

devidamente informada pela pesquisadora Maiane Santos da Silva Santana dos 

procedimentos que serão utilizados, riscos e desconfortos, benefícios, 

custo/reembolso dos participantes, confidencialidade da pesquisa, 

concordando em participar da pesquisa “O Pibid e a iniciação profissional 

docente: um estudo com professores egressos do programa na UFRB”. 

Foi-me garantido que posso retirar o consentimento a qualquer momento, sem 

que isso leve a qualquer penalidade.  

 

Local e data: 

 

Amargosa, ____ /_____/____. 

 

Nome e assinatura do(a) colaborador(a): 

 

___________________________________          

    (Nome por extenso)       (Assinatura) 
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APÊNDICE F: CLASSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO ACADÊMICA 

IDENTIFICADA POR VÍNCULO INSTITUCIONAL DOS AUTORES, ESTADO, 

REGIÃO, GT E PERIÓDICO  

 

Quadro 07. Distribuição dos trabalhos publicados na ANPEd, Scielo e 

Portal da Capes por IES, estado e região. 

UF IES/REGIÃO ANPEd Scielo Capes 

NORTE 

AM Inst. Fed. de Ed., Ciên. e Tec. do Amazonas 
(Ifam) 

  1 

RO Universidade Federal de Rondônia (UFRO)   1 

NORDESTE 

BA Universidade do Estado da Bahia (Uneb) 1   

PE Universidade Fed. Rural de Pernambuco 
(UFRPE) 

  1 

PE Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 1   

PB Universidade Federal da Paraíba (UFPB)    1 

PI Universidade Federal do Piauí (UFPI)   1 

SUL 

PR Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) 1 1 1 

PR Universidade Estadual de Londrina (UEL)  1 1 

PR Universidade Federal do Paraná (UFPR)  1  

PR Universidade Estadual de Maringá (UEM)   1 

PR Universidade Est. do Oeste do Paraná (Unioeste)   2 

RS Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) 2 1 1 

RS Universidade Fed. do Rio Grande do Sul (UFRGS) 1 2  

RS Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC) 1   

RS Universidade Federal de Pelotas (UFPel)  2  

RS Universidade de Passo Fundo (UPF)   1 

RS Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)   1 

SC Universidade Federal de Blumenau (Furb)   1 

SC Universidade do Vale do Itajaí (Univali)  1  

SUDESTE 

SP Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) 5 1 6 

SP Universidade Metodista de São Paulo (Umesp)   1 

SP Pontifícia Univ. Cat. de São Paulo (Puc/SP) 1 1  

SP Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 3 1  

SP Universidade Estadual Paulista (Unesp) 1  1 

SP Universidade de Taubaté (Unitau) 1   

RJ Inst. Fed. de Ed. Ciência e Tec. Fluminense (IFF)   1 

RJ Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 1 1  

RJ Pontifícia Univ. Católica do Rio de Janeiro 
(Puc/Rio) 

1  1 

MG Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop)     3 

MG Universidade Federal de Alfenas (Unifal/MG)   2 

MG Univiversid. Federal de São João Del-Rei  (UFSJ)  1  

MG Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)   2 
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CENTRO-OESTE 

GO Fundação Pró-Cerrado (FPC) 1   

GO Universidade Federal de Goiás (UFG) 1   

GO Universidade de Brasília (UnB) 1  1 

MS Universidade Católica Dom Bosco (UCDB)   1 

MS Universidade Est. do Mato Grosso do Sul (UEMS) 2   

IES INTERNACIONAL 

 Universidade Nova de Lisboa (UNL)  1  

 Universidade de Lisboa (Ulisboa)   1 

 Universidade de Barcelona (UB)   1 

 

 

Quadro 08. Distribuição dos trabalhos publicados na ANPEd por GT. 

Nº GT Quantidade de trabalhos 

04 Didática 03 

07 Educação de crianças de 0 a 6 anos 01 

08 Formação de professores 12 

14 Sociologia da educação 01 

19 Educação matemática 03 

20 Psicologia da educação 02 

21 Educação e relações étnico-raciais 02 

24 Educação e arte 01 

 

 

Quadro 09. Distribuição dos trabalhos publicados no Scielo e no Portal da 
Capes por periódico. 

Periódico Capes Anped Total 

Olhar de Professor 05  05 

Revista de Educação 01  01 

Bolema 01 01 02 

Educação 06  06 

Educação em Revista 01 02 03 

Revista Internacional de Investigación en Educación 01  01 

Diálogos 01  01 

Entrever 07  07 

Espaço Plural 02  02 

Contribuições a las Ciencias Sociales 01  01 

Vértices 01  01 

Revista Diálogo Educacional 01  01 

Acta Scientiarum Education 02  02 

Revista Práxis 01  01 

Revista Virtual de Química 01  01 

Revista Brasileira de Pós-Graduação 04  04 

Educação e Pesquisa  03 03 

Cadernos de pesquisa  02 02 
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Cadernos Cedes  01 01 

Educação & Realidade  01 01 

Revista Brasileira de Linguística Aplicada  01 01 

Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos  02 02 

Educar em Revista  01 01 

Avaliação  01 01 

Ciência & Educação  01 01 

25 periódicos 36 16  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


