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“A vida é uma peça de teatro que 

não permite ensaios. Por isso, cante, 

chore, dance, ria e viva intensamente, 

antes que a cortina se feche e a peça 

termine sem aplausos”. 

(Charles Chaplin) 
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Resumo  

O início de carreira em qualquer profissão é normalmente motivo de medos, receios, expectativas, 

esperanças e ansiedades. A presente tese é decorrente dessas inquietações observadas ao lecionar 

na educação básica e da formação de professores de História, considerando que esses profissionais 

geralmente se encontram sozinhos diante dos seus alunos, com o objetivo de ensinar o passado com 

significado para o presente. Nesse sentido, esse trabalho questionou o atual choque de realidade 

desses docentes, tendo em vista que o profissional trabalha com a mudança social e até que ponto 

esse professor está mais preparado para a docência ou para a pesquisa historiográfica. Além disso, 

o levantamento do perfil desse profissional auxiliou para compreendê-lo de maneira holística. O 

foco do estudo esteve nos professores de História da região de São José dos Campos-SP, com no 

máximo três anos de experiência. Metodologicamente, desenvolveu-se a pesquisa mista no qual a 

análise quantitativa- com 45 questões realizadas a 46 professores - ofereceu base para aprofundar 

esse estudo com 13 professores por meio da análise qualitativa. Os resultados foram cruzados entre 

si e relacionados com a bibliografia pertinente. As análises demonstraram que esse profissional tem 

saído de sua formação inicial com aspectos mais propensos à pesquisa do que à docência. O choque 

de realidade é ainda mais intenso em razão do baixo salário e dificuldade didática, além de alunos 

desmotivados e com sérias dificuldades de aprendizagem. No entanto, constatou-se que a formação 

focada na pesquisa pode ser vista como um fator positivo. O professor de História deve ser também 

um historiador e aqueles que conseguem ressignificar os saberes tendem a ter melhores resultados. 

Quanto ao choque de realidade, percebeu-se que, se assimilado para o crescimento e para a própria 

formação, poderá ser benéfica, pois se aprende com os erros. Igualmente, se não for bem 

ressignificada e articulada para a formação poderá ser fator de frustação e desânimo com a profissão.  

Palavras-chave: Formação docente, desenvolvimento profissional, história, historiador, professor 

iniciante, choque de realidade.  
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Abstract  

The beginning of any professional career usually causes fears, expectations, hopes and anxieties. 

The present thesis is a result of these concerns observed in basic education teaching process and the 

History teachers training, considering that these professionals generally find themselves alone with 

their students with the purpose of teaching the past with meaning for the present. In this sense, this 

study inquired the existing reality shock of this group, considering that the professional works with 

social change and if this teacher is better prepared for teaching or for historiographical research. In 

addition, the profile survey of this expert helped us to understand it in a holistic way. The focus of 

this study was on the History teachers from São José dos Campos-SP region, with a maximum of 

three years of experience. Methodologically, a mixed methods research was developed in a 

quantitative analysis - with 45 questions to 46 teachers - provided a basis for developing this study 

with 13 teachers through qualitative analysis. The results were cross-referenced and discussed over 

a relevant literature. The analyze demonstrated that this professional has left his initial training with 

aspects more oriented to research than to teaching. The reality shock is even more intense due to 

lower salary and didactic difficulty, as well as an environment of students who are unmotivated and 

have serious learning difficulties. However, the study demonstrates that research-focused training 

can be seen as a positive factor. The History teacher must also be a historian and those who can 

resignify the knowledge tend to have better results. As for the reality shock, it has been realized that 

if assimilated to their own knowledge development and qualification, it can be beneficial, based on 

lesson learning. Equally, if it is not well resignified and articulated for the professional formation, 

it can be a factor of frustration and discouragement with their carrer. 

Key words: Teacher training, professional development, history, historian, beginner teacher, reality 

shock. 
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APRESENTAÇÃO 

“Mas na profissão, além de amar tem de saber. E o saber leva tempo pra crescer.” 

Rubem Alves 

Trajetória pessoal  e profissional 

A história foi a questão pela qual me apaixonei. No entanto, a consciência desse acerto 

se deu bem mais tarde. O ensino aos poucos veio complementar-me fazendo com que a 

história pouco a pouco fizesse mais sentido ao longo de minha vida, inserindo-se no meu 

percurso profissional de maneira que eu nem percebi. 

No fim de minha adolescência me vi tendo de ir morar com meus pais na região rural de 

São José dos Campos, interior de São Paulo, em um pequeno lugarejo chamado São Francisco 

Xavier. O que era para ser algo horrível para um jovem da zona urbana acabou por me aproximar 

a diversas histórias, cultura diferente, pessoas mais simples. Meu contato com aquilo que eu 

seria se iniciava.  

Tendo de estudar em escola rural, me percebi num mundo diferente. Sem emprego, tive 

de enfrentar o trabalho de ajudante de pedreiro por vários anos. Após conseguir passar no 

vestibular em História pela Universidade do Vale do Paraíba, via um sonho, meu e de minha 

família, de frequentar o ensino superior se realizar. No entanto, eram duas horas de ônibus para 

ir e duas para voltar, depois de nove horas de trabalho nas obras. Mesmo desacreditado por 

alguns, superei essa etapa.   

Já no primeiro ano de faculdade, surge a oportunidade de lecionar como professor 

substituto da escola em que havia me formado dois anos antes (Escola Estadual Armando de 

Oliveira Cobra). Começava meu contato com o ensino, como professor iniciante. Como não 

havia certeza de ter aulas todos os dias, pois dependia da ausência dos outros professores, não 

pude deixar o trabalho de ajudante de pedreiro, profissão essa que fazia complementar ao de 

professor novato substituto. Começavam minhas dificuldades: cansaço, temor de não dar conta, 

dificuldades em assimilar os textos, baixo salário, entre outros. Por outro lado, vontade em 

superar as dificuldades, apoio de atores diversos, esforço para melhorar, conquistas...  

Após alguns meses conciliando o trabalho de ajudante de pedreiro, universidade e 

professor substituto, resolvi dar um salto maior e voltar à cidade grande para me dedicar 

exclusivamente ao magistério na antiga escola em que estudei (Escola Estadual Profa. Ilza Irma 

Moeller Cóppio). Não posso deixar de lado o apoio de meus pais que nesse momento foram 

http://pensador.uol.com.br/autor/rubem_alves/
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meus esteios nessa caminhada. Nessa escola em que comecei a lecionar como substituto, não me 

acolheram apenas como um professor novato, mas como um ex-aluno que retornava. Sentia-me 

cada vez mais professor, apesar de poucas vezes trabalhar a disciplina de história. Deste início, 

como professor substituto, me lembro de ter aprendido quase tudo que diz respeito à ação em 

sala de aula com os colegas. Não me sentia mal por aprender a ser professor desta forma porque 

era um professor em formação.  

Nesse sentido, sentia que a universidade me certificava e a escola me formava. A união 

dos dois me ajudou a ser um educador, aprendendo desde cedo a superar as dificuldades da 

profissão. 

Após minha formatura, tive a oportunidade de ingressar em uma escola particular 

(Colégio Dom Bosco) e ainda ser professor titular da primeira escola em que lecionei, distante 

cinquenta quilômetros. Início difícil, mas fundamental para exercer a prática de unir pela 

primeira vez minhas duas paixões: ensino e história. A rigidez de uma escola particular e a 

simplicidade de uma escola rural demonstrou minha função social: não distinguir o ensino e dar 

meu melhor independente de quem fosse. Começava a perceber que o que estava fazendo não 

era apenas uma profissão, mas uma diversão, pois não via o tempo passar. 

No ano seguinte, surge uma possibilidade impar na minha carreira: lecionar na 

universidade onde estudei (UNIVAP) como professor da educação básica, com possibilidade de 

formação continuada. Começava meu crescimento profissional. 

Apesar dos desafios, me sentia livre para fazer algumas inovações quando pensava 

numa melhor adequação em relação ao que estava previsto. Tinha algum espaço para discutir 

minhas opiniões e para intervir no planejamento com estratégias que usava enquanto professor 

substituto.  

Nessa fase tive de auxiliar meu irmão que morava comigo e encarava um câncer. 

Momento difícil que passamos juntos e me ajudou a valorizar ainda mais a família, profissão, 

saúde. Logo depois minha irmã vinha se unir a nós, lutando por conseguir passar em uma 

universidade federal. Duas conquistas: a saúde de meu irmão e a entrada de irmã em 

enfermagem em uma universidade federal. Somado a isso meu casamento me fez ter novas 

responsabilidades e ao mesmo tempo alguém ao meu lado. 

Paralelo a isso, pude nesse período me especializar em metodologia de ensino 

relacionando assim a educação com história regional. Com o êxito na especialização fui 

chamado a tentar ingressar no mestrado em Planejamento Urbano, curso esse que realizei com 

êxito e pude concretizar um sonho: escrever um livro sobre a formação histórica de São 
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Francisco Xavier, local em que me introduziu ainda mais o gosto pela história. Foi uma forma 

de agradecer a esse lugar pelo que sou hoje. 

Tal mestrado me abriu as portas da universidade em que pude ter o prazer de mais uma 

vez trabalhar com ex-professores. Lecionando a disciplina de Metodologia e Prática de Ensino 

de História, pude melhor perceber meus alunos que aos poucos se inseriam no mercado de 

trabalho e assim perceber suas angústias, dificuldades, prazeres, dúvidas, etc. Surgia assim, 

assim minha motivação em estudar o início da carreira do docente de história.  

Lecionando na rede pública, já como professor efetivo, na educação básica da 

UNIVAP e na universidade da mesma instituição, surgiu em mim a curiosidade de arriscar 

um projeto internacional, pela UTAD - Portugal, fato esse impensável no início de minha 

profissão. Para minha alegria incondicional, consigo a vaga de doutorando em Ciências da 

Educação. Ter o privilégio de estudar em uma instituição internacional, conhecer novas 

culturas e ampliar minha formação me fez crescer profissionalmente e como pessoa.  

 Nessa fase de doutoramento, tive a oportunidade de receber o melhor presente de 

minha vida: Daniel. Não foi fácil escrever essas páginas que se segue ouvindo seu chorinho, 

sendo obrigado a deixá-lo na casa de vovó para refletir as discussões dos autores que lia, 

tendo de escrever a noite, pois de dia o trabalho e sua atenção me consumiam, ou, depois de 

alguns meses, de porta fechada pensando na escola inglesa ou alemã sobre a formação do 

professor de História, ouvia bater na porta e um gritinho: “babaii”. Vê-lo chegando de braços 

abertos só me motivou fazer o melhor dessa tese. 

Quero observar que as figuras mais significativas nesse processo foram várias. Além 

daqueles envolvidos com o meio educacional, convivi e convivo com muito deles, geralmente 

pessoas simples. Tenho grande admiração pelo trabalho e significado na sociedade de cada 

um deles. Tal admiração se dá que ao olhar, cuidadosamente, para a minha história descubro 

com surpresa o nome de cada um daqueles que me ajudaram no meu trajeto até aqui. Para 

muitos, isso pode significar simplesmente boa memória, no entanto, vejo a memória como 

algo seletivo que prioriza aquilo e aqueles que fazem sentido para viver.  

Durante quatorze anos, pude assim construir todo um pensamento para pensar quem é 

esse profissional que se embrenha no ato de ensinar, ainda mais algo do passado para uma 

população que tanto vive o presente. Percebi então que ensinar o passado não significa apenas 

ensinar o que passou, mas ensinar a si mesmo, o que somos hoje e o que queremos para o 

amanhã. Minha história me ensinou que se o tempo é algo complexo, pois o passado já se foi, 
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não volta, o presente é fruto desse passado e já está indo e que o futuro é uma certeza, certeza 

que depende da construção do nosso presente.  
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INTRODUÇÃO 

“A persistência é o menor caminho do êxito”. (Charles Chaplin) 

Há muito tempo existe a preocupação em buscar novos modos de usar os conhecimentos 

nos processos de aprendizagem. No entanto, isso passa pelo fato que ensinar relaciona-se com 

o entendimento do outro, do desenvolvimento do currículo, das estratégias, dos estudantes, da

matéria, da pedagogia e técnicas associadas com a facilitação da aprendizagem para o aluno. O 

ato de ser professor envolve esses detalhes do ensinar, mas também o desempenho de outras 

ações e responsabilidades no âmbito da instituição escolar e de outras comunidades 

profissionais, caracterizando uma atividade profissional de grande complexidade. 

Dentre as características da docência, está a de que aprender a ensinar e a ser professor 

são processos que não se limitam apenas da realização de cursos de formação inicial ainda que 

em nível superior, mas num processo contínuo que ocorrem ao longo da vida. Isso nos permite 

dizer que a competência profissional para a docência não é consequência apenas dos saberes 

acadêmicos, mas também de vivência e experiências. Percebe-se então que é imprescindível o 

oferecimento de apoio para que esses profissionais possam continuar a aprender durante a 

carreira, desenvolvendo-se nos diversos saberes possíveis.  

Referindo-se à carreira docente, a literatura da área de formação de professores tem 

destacado a existência de diferentes fases, com problemáticas e características próprias, o que 

nos leva a constatar que futuros professores, professores iniciantes e aqueles mais experientes 

apresentam competências profissionais distintas e demandas de formação específicas de cada 

fase. No entanto, estudos voltados especificamente para o professor de História têm sido bem 

escassos, o que fortalece a necessidade de um olhar mais atento a esse profissional que tende a 

auxiliar na formação social, cidadania e cultural dos nossos alunos. 

Observando tais situações, atuando como professor da rede pública e ao mesmo tempo 

na formação de professores pela UNIVAP (Universidade do Vale do Paraíba), Estado de São 

Paulo, venho percebendo que as escolas exigem dos professores iniciantes desempenhos 

semelhantes aos experientes e os programas de formação continuada não têm dado ênfase às 

especificidades das fases da carreira, desenvolvendo propostas generalizantes, mesmo quando 

centradas na escola. Ao mesmo tempo como docente e pesquisador de História, tenho percebido 

também os desafios enfrentados por professores dessa área, no desenvolvimento de uma 

proposta de ensino que possa identificar problemas e soluções para amenizar o início da carreira 

do professor historiador. Uma das principais observações feitas refere-se ao foco apenas em 
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conteúdo por parte de diversos docentes do ensino dessa disciplina e a dificuldade na prática de 

uma formação para a vida, com sentido histórico. 

Tema 

Em suma, no início da carreira, o professor se defronta com intensas aprendizagens. 

Enfrenta contradições em sua postura e em sua prática por não conseguir exprimir aspectos que, 

em seu imaginário, são antagônicos, como, por exemplo, ser bonzinho e ser rigoroso. Apesar 

de todas as dificuldades, o novato visualiza a importância da formação básica. Ademais, 

encontra-se, embora trabalhando em um ambiente coletivo, isolado, passando por uma solidão 

que parece tornar ainda mais difícil esse início de carreira. 

De acordo com diversos autores, professores em início de carreira caracterizam-se pela 

energia positiva, a esperança — às vezes marcada por fantasias românticas sobre seu papel. 

Simultaneamente, vivenciam uma rede de desafios e demandas que têm impacto sobre suas 

crenças sobre como devem atuar. O conjunto de demandas e desafios pode minar as energias 

dos iniciantes e converter o otimismo em desânimo e desesperança.  

O fato do início da carreira ser um período caracterizado pela incerteza, dúvida e tensão, 

além de se configurar como um período de aprendizagens intensas, leva o docente a difícil 

manutenção de equilíbrio emocional. 

     Outro problema é a falta de motivação dos alunos para o estudo, o que, juntamente com 

os problemas sociais, podem indicar uma conveniente convergência entre os novos professores 

e a falta de experiência, desmotivando os docentes, levando-os muitas vezes a perder os sonhos 

de um início de carreira. Atualmente, muitos professores, mesmo iniciantes têm realizado seus 

trabalhos apenas para cumprir horário e retirar seus salários no final do mês. Torna-se então, 

necessário, incentivar não somente os alunos, mas também o corpo docente a estudar, se 

especializar, enfim, fazer da educação continuada algo cada vez mais presente como meio de 

expansão cultural e de formação transdisciplinar. 

      Especificamente voltado ao professor iniciante de História, percebe-se que a falta de 

estudos voltados para suas particularidades, já se faz um enorme jus para tornar tal pesquisa 

viável, no entanto, questões pertinentes como para que ensinar isso, como ensinar aquilo ou 

mesmo o que ensinar num tempo tão curto, são dilemas que permeiam professores experientes, 

agravando-se ainda mais para aqueles que estão ingressando. Quebrar paradigmas como “para 

que tenho que saber isso” ou “não tem nada a ver com meu dia a dia” são questões que todo 
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professor deveria dominar, mas que no entanto, muitos saem das cadeiras acadêmicas sem 

dominar esse saber histórico-pedagógico.  

Problema 

Propõe-se averiguar nesta pesquisa o perfil do professor de História em início de carreira 

(até três anos experiência, conforme literatura) a fim de analisar e  entender os impactos no 

início de sua carreira e suas relações com sua formação inicial e continuada. Na intenção de 

averiguar como os docentes de História estão chegando a sala de aula e seu choque de realidade, 

um profundo estudo bibliográfico nos permitiu aproximar à problemática do estudo. Visando 

a pesquisa empírica tal problemática foi abordada através do levantamento do perfil desse 

profissional e o estudo de alguns casos dentro da Diretoria de Ensino de São José dos Campos. 

Nesse sentido, pretendeu-se construir uma proposta metodológica a fim de melhor 

conhecer esse profissional realizando uma investigação cujo problema central se baseia na 

seguinte questão: 

Tal profissional da educação pode ser considerado mais professor história ou mais 

historiador e quais os impactos do choque de realidade no início de sua carreira?  

Pertinência do problema 

Como já foi referido, a aprendizagem docente é um processo contínuo que ocorre ao 

longo da trajetória dos professores que não se limita aos espaços formais e tradicionais de 

formação e que os professores aprendem ensinando e com outros professores. Aprendem ainda 

via processos de observação vivenciados ao longo de suas vidas como estudantes. Podemos 

entender a aprendizagem docente como estando relacionada a diferentes fases da vida: as que 

antecedem a formação inicial, a formação inicial, a relativa aos primeiros anos de inserção 

profissional e formação contínua, tendo em vista que em todas essas fases o desenvolvimento 

profissional ocorre cada um com sua peculiaridade. Nesse sentido, será focada aqui a ação do 

professor de História no início de carreira, procurando entendê-lo em diversos pontos tais como 

sua visão de profissão, seu trabalho através do uso de competências, saberes mais utilizados, 

seu processo de formação, sua reflexividade sobre sua atuação em sala, impactos iniciais em 

sala de aula.  

Outro ponto relevante está na própria formação do professor de História que em geral 

enfatiza questões sociais e políticas, sendo formado como ser crítico e atuante. Tal visão de ser 

que “irá mudar o mundo” se confronta muitas vezes com as dificuldades do ensino em geral, 
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no qual acaba sentindo muitas dificuldades em suas ações. Nesse sentido, pretende-se verificar 

até que ponto o choque de realidade no início da carreira é sentida por um profissional treinado 

para fazer a diferença no mundo, que inicia sua profissão com tantos sonhos de mudanças, mas 

se depara com realidades opostas às analisadas em seu curso. 

Justificativa 

A experiência na formação de professores e acompanhando alguns docentes tanto na 

rede pública como particular fez perceber o quão complexa é a introdução de um jovem 

professor no mundo profissional, tendo em vista que essa passagem de aluno para professor 

está ligada a alterações emocionais, ao modo de vida, práticas cotidianas, responsabilidades, 

etc. Tem-se observado nos últimos anos que caso o professor iniciante não esteja devidamente 

preparado, os primeiros anos na docência podem se tornar desgastantes, frustrante ou até 

mesmo desmotivador para a continuação da carreira. Garcia (2009, p. 19) elucida bem essa 

questão, comparando o início da profissão docente com outras profissões, verificando o grau 

de incorporação e socialização de seus novos membros: 

  

não é comum um médico recém ingressante realizar uma cirurgia de transplante de 

coração. Muito menos que um arquiteto com pouca experiência seja designado para 

construir um edifício residencial. Nem falamos de um piloto com poucas horas de voo 

que se deixe comandar um Airbus 340.  

 

Diversos pesquisadores (GARCIA, 1999; CAVACO, 1999; TARDIF, 2012; 

PERRENOUD, 2002; GONÇALVES, 2000; entre diversos outros) consideram o início da 

carreira como a fase com maior potencialidade a problemas devido as características que essa 

fase possui na formação do futuro profissional, principalmente ao que se refere a autoconfiança, 

identidade profissional e de experiência 

Tais constatações demonstram que quem inicia na docência, geralmente não recebe a 

mesma atenção que é referida a outros profissionais no começo da sua atuação profissional. 

Garcia (1999, p. 20) reforça tal ideia mostrando que “em geral se tem reservado aos professores 

principiantes os centros educativos mais complexos e as aulas e os horários que os professores 

com mais experiência não desejam atuar”. O mesmo autor considera que “os primeiros anos de 

ensino são especialmente importantes porque os professores devem fazer a transição de 

estudantes para professores e, por isso, surgem dúvidas, tensões [...]” (GARCIA, 1999, p. 113). 

Dentro desse raciocínio, Cavaco (1999, p. 114) relata que “os primeiros anos parecem 

efetivamente deixar marcas profundas na maneira como se pratica a profissão” e que segundo 
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Tardif (2012, p. 11) “[...] é um período realmente importante na história profissional do 

professor, determinando inclusive seu futuro e sua relação com o trabalho”. 

A literatura sobre o tema tem destacado que esse momento na carreira docente é 

fundamental para o desenvolvimento profissional, tendo em vista que “a fase de iniciação ao 

ensino possui características próprias que permitem analisá-las de um modo diferenciado” 

(GARCIA, 1999, p. 112). De acordo com Feiman-Nemser (2001), os primeiros anos da 

profissão, moldará o tipo de professor que o iniciante virá a ser ou ditará a permanência do 

professor na carreira ou não. É muito forte a percepção do autor ao verificar a extrema 

importância do momento inicial da carreira, tendo em vista que em seus estudos demostram 

que um fracasso nessa etapa culminará na desvalorização pessoal, enquanto o mesmo fracasso, 

ocorrido anos depois, poderá ser vivenciado como um episódio profissional que necessita ser 

revisto e adaptado para melhores momentos. 

Mesmo tendo acompanhado tantos estudantes para a função de professor, é importante 

salientar que mesmo a transição do “ser estudante” para o “ser professor” já ter sido iniciado 

durante a formação inicial, através de estágios e práticas de ensino, é apenas na prática inicial 

que enfrentarão, pela primeira vez, a realidade cotidiana de uma atividade de trabalho como 

professores certificados.  Isso explica que é no exercício da profissão que se consolida o tornar-

se professor, ou seja, o aprendizado da profissão a partir de sua prática que permite moldar 

como serão as características desse profissional. 

Atuando especificamente na formação de professores de história, temos percebido a 

falta de estudos voltados para suas particularidades, fato esse que se faz um enorme jus para 

tornar tal pesquisa viável. Na visão de Fonseca (2005, p. 96) “[...] somente o ensino de História 

comprometido com a análise crítica da diversidade da experiência humana pode contribuir 

para a luta permanente e fundamental da sociedade: direitos do homem, democracia e paz”. É 

através do ensino História, e consequentemente de seu profissional maior, o professor, que nos 

permite sentirmos sujeitos da História, como integrante e participante do processo sócio-

histórico, perante um caráter formativo de reflexão sobre nossa própria realidade. 

Na visão de Góis (2002), a História se constitui num ótimo laboratório de transformação 

da sociedade, possibilitando ao aluno desenvolver a lógica de uma ciência social. Nesse 

contexto o autor afirma que tais questões de desenvolvimento só se fazem através do 

pensamento reflexivo-crítico do professor tendo por base a relação temporal antes/depois, 

questão esta que auxiliará na explicação do contexto histórico de fatos, orientando assim o 



10 

aluno. O autor salienta ainda que a importância desse conhecimento e formação não se restringir 

ao período escolar, mas sim uma formação para a vida. 

Com essa compreensão, temos verificado o professor da disciplina de História como 

um sujeito com desejos por mudanças sociais e políticas, porém, com um desafio gigante, 

uma vez que além de contribuir com alfabetização histórica, tem também de realizar a 

alfabetização básica do aluno – ler, escrever, compreender, interpretar, etc. Tal questão tem 

confrontado muito a área de História já que muitos almejam a área de pesquisa ao fim de sua 

formação, mas como essa se faz de muito escassa, acabam indo às salas de aula, muitas vezes 

sem a preparação adequada. 

Nesse sentido, o estudo mais aprofundado desse profissional se justifica pela 

importância de seu momento na carreira, no qual Tardif (2012) enfatiza que a situação inicial 

de sobrevivência na profissão docente é crucial e complexo, em que o conjunto de dificuldades, 

vivido muitas vezes na solidão e no isolamento, tem feito com que um grande número de 

professores abandonem a carreira ou questionem-se sobre a sua escolha profissional e suas 

perspectivas de carreira. Por outro lado, há um profissional do tempo em que se vê perante uma 

missão árdua de formar um cidadão consciente de sua História, porém, por muitas vezes sem 

as devidas habilidades para tal.  

 Objetivos 

Objetivos gerais: 

 Verificar até que ponto o professor de História está preparado para a carreira docente,

tendo por base sua formação acadêmica que, segundo a literatura, tende a formar mais

historiadores que professores de história. Em outras palavras, o docente que inicia sua

carreira é mais professor de história ou mais historiador?

 Diagnosticar o choque de realidade do professor de História, tendo em vista que sua

formação o instrui como um profissional crítico, preparado para auxiliar numa mudança

social, no entanto, esbarra nas dificuldades do ensino, além da sua própria falta de

preparo pedagógico.  Nesse sentido, se questiona como o “choque de realidade” afeta o

professor de História, tendo em vista que este profissional é instruído para a mudança

social e se questiona se esse choque contribui para seu desenvolvimento profissional?
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Objetivos específicos: 

 Levantar o perfil do professor de História em início de carreira referente a habilidades

e competências utilizadas, uso do ensino reflexivo, reconhecimento e valorização da

profissão, sua formação continuada e sua relação com o ensino;

 Identificar a utilização de materiais pedagógicos nos processos de ensino e

aprendizagem de História pelos quais as universidades fornecem aos formandos;

 Levantar as maiores dificuldades do professor iniciante tentando encontrar os possíveis

pontos fracos em suas formações;

 Analisar os conhecimentos histórico-pedagógicos dos docentes iniciantes;

 Verificar diversos teóricos sobre os diversos temas abordados focando a atuação  inicial

de docentes, procurando cruzar informações com as práticas pedagógicas de um grupo

de professores;

Estrutura do trabalho 

O estudo encontra-se dividido em onze capítulos. Os quatro primeiros são referentes à 

revisão bibliográfica sobre o professor em geral, os três posteriores aos alvos da nossa pesquisa 

(professor de História em início de carreira) e o restante dedicado à metodologia, às diferentes 

fases do estudo empírico e às considerações finais. 

Mais precisamente, o primeiro capítulo intitulado “Profissão Docente: desafios e 

definições” dedica-se à análise do que vem a ser essa profissão, discutindo os diversos conceitos 

sobre a profissão docente. O estudo da profissionalidade docente nos dias atuais auxiliou a 

compreender como o professor encara essa profissão perante um momento em que 

a educação passa por sérios problemas sociais. Outro fator fundamental analisado nesse capítulo 

refere-se a identidade docente, conceito esse fundamental para compreender o professor 

iniciante como educador em formação.  

O segundo capítulo é dedicado à formação docente seja ela em nível de formação inicial 

ou continuada. Nessa parte do trabalho procurou-se compreender o processo de 

desenvolvimento e de estruturação da formação inicial do professor, além das especificidades 

da formação docente. Ao analisar os diferentes tipos de modelos e orientações da formação do 

professor, esse capítulo demonstra como se dá os primeiros passos na formação de 

competências, conhecimentos e atitudes de um professor além de percorrer as fragilidades da 

formação inicial e da formação permanente do docente em uma escola formadora.  
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O terceiro capítulo discorre sobre o professor reflexivo perante sua ação docente. Essa 

parte se faz de fundamental importância, pois seus conceitos baseados em diversos livros de 

Donald Schön nos permite pensar o professor em início de carreira como fruto de sua formação 

inicial e sua relação com trinômio observação, reflexão e ação. Nesse capítulo aprofundou-se 

na questão dos níveis de reflexão e a formação do professor reflexivo perante sua prática. 

Observar os obstáculos para o fazer reflexivo em sala de aula permite compreender o docente 

iniciante que geralmente tem poucos parâmetros para compreender sua ação pedagógica 

quotidiana. 

No quarto capítulo entramos no âmbito exclusivo do professor iniciante, ao analisar os 

saberes e competências em início de carreira docente. É um capítulo dedicado aos saberes 

docentes em suas diversas esferas tais como atuação, como são formados, a relação entre a 

prática reflexiva e o saber experiencial, entre outros. Tendo por base os estudos de Tardif 

(2012), entre outros estudiosos, discute-se a prática no desenvolvimento de saberes e de que 

forma isso constrói competências nos professores em início de carreira. Essa fase do trabalho 

permite analisar uma questão muito séria no mundo da educação que é a divergência entre 

ensino por conteúdos ou por competências e habilidade, questão essa difícil para um novato na 

educação.   

O quinto capítulo é dedicado basicamente a compreender o professor em suas fases 

distintas na carreira. Apesar de não ser o foco da pesquisa, esse capítulo ajuda a entender os 

estudo de diversos estudiosos, mas em específico Michel Huberman (2000) que desenvolveu 

seus estudos nas diversas fases da carreira docente. Tendo em vista que a base dessa tese é uma 

dessas fases, viu-se fundamental demonstrar que existem outras, cada uma com suas 

especificidades. Ao analisar as principais abordagens de fases da vida dos professores, esse 

capítulo auxilia na compreensão das definições de professor iniciante e de que forma os diversos 

autores pensam o professor dentro de uma carreira.   

No sexto capítulo procura-se a compreender basicamente nosso principal personagem 

que é o professor iniciante. Nele faz-se uma caracterização geral de um professor em início e 

carreira, suas características, problemas, preocupações, atitudes, entre diversos outros pontos 

na visão de especialistas nessa área.  Foi a partir dessa análise que houve a possibilidade de 

aproximar-se dos conceitos de sobrevivência e descoberta no período inicial e assim 

compreender seus sentimentos diversos. Nesse capítulo, para além da referida caracterização, 

pode-se ter maior aproximação a um dos aspectos que iremos aprofundar na pesquisa de campo 
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relacionado ao choque de realidade que auxiliou na percepção entre formação inicial e a prática 

em sala de aula.  

No sétimo capítulo realiza-se o aprofundamento sobre o professor de História, público 

alvo desta tese. Essa etapa da tese demonstrou as especificidades dessa área do conhecimento, 

seu profissional, levantar os maiores problemas na formação desse docente e ainda verificar 

como a legislação tem abordado o ensino dessa disciplina. Iniciando com um breve histórico 

do ensino de História, essa parte do trabalho demonstra bem os objetivos dessa disciplina como 

função sócio-política. Através desse capítulo, o professor de História foi analisado dentro das 

escolas alemã, com Jörn Rüsen, e inglesa com Peter Lee, além da influência portuguesa com a 

professora Isabel Barca. Essa parte do trabalho analisa também um estudo sobre transposição 

didática, a fim de levantar discussões sobre esse quesito e relacioná-lo com uma das 

problemáticas desse trabalho que é a dicotomia entre a formação mais focada na pesquisa ou 

no magistério por esse profissional.     

O oitavo capítulo aborda as questões de metodologia utilizada nessa pesquisa. Sendo  de 

característica mista, esta tese baseou-se num estudo quantitativo e qualitativo, a fim de melhor 

compreender o professor de História em início de carreira. Essa parte do trabalho permite 

também caracterizar a população pesquisada e o meio em que a pesquisa se desenvolveu. 

 Os capítulos nono e décimo se dedicam a pesquisa de campo, ou seja, as análises 

quantitativa e qualitativa, respectivamente. É importante citar que essa sequência se fez 

essencial para a pesquisa, pois a primeira deu base para a segunda, tanto nos questionamentos 

quanto na seleção dos entrevistados. 

Finalizando, no último capítulo, produziram-se algumas considerações finais relativas  

aos principais resultados levantados, procurando responder as questões que nos afligia. Além 

disso, procurou-se levantar algumas intervenções que podem vir a ser alguns dos caminhos a 

amenizar os impactos do início da carreira docente. 
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Capítulo 1. Profissão Docente: desafios e definições 

“O professor é a pessoa; e uma parte importante da pessoa é o professor”. 

Jennifer Nias 

É curioso perceber como as palavras profissão e professor1 se parecem. Elas nasceram 

da mesma raiz etimológica, o que faz todo o sentido: o professor é a mãe das profissões. 

Qualquer outra especialidade e habilidade técnicas só existirão quando houver a figura do 

professor ensinando-as. Qualquer profissão precisa de professores. Compreender a relação do 

professor, enquanto ser humano que aprende e ensina e o professor como um profissional da 

educação que necessita dedicar-se ao seu trabalho, aperfeiçoar-se, etc., torna-se fundamental 

para analisar o exercício da profissão docente. Nesse sentido, para Altet (2000) um 

"profissional" é uma pessoa que possui competências específicas, com base em saberes 

racionais, reconhecidos, originários da ciência, legitimados por instituições universitárias ou 

mesmo resultantes das práticas.  

Charlot e Bautier2 (1991, apud ALTET, 2000, p. 27) distinguem o profissional do 

"homem da ciência” de outras áreas em seis critérios, como: 

- base de conhecimentos;

- prática em situação;

- capacidade para demonstrar os seus saberes, o seu saber-fazer e os seus atos;

- autonomia e responsabilidade pessoal no exercício das suas competências;

- adesão às representações e as normas coletivas, constitutivas da "identidade

profissional";

- pertença a um grupo que desenvolve estratégias de promoção e discursos de

valorização e de legitimação.

Os autores relacionam quatro critérios básicos a todas as profissões: a) uma profunda 

base de conhecimentos gerais e sistematizados; b) o interesse geral acima dos próprios 

interesses; c) um código de ética controlando a profissão pelos próprios pares; e d) honorários 

como contraprestação de um serviço e não a manifestação de um interesse pecuniário3. 

Tomando por base Contreras (2002, p. 55), “[...] quando se pensa na ideia de ‘profissão’, parece 

ter-se em mente uma série de caraterísticas segundo as quais configuramos esse conceito e, por 

conseguinte, quem são os merecedores de tal denominação”. Nesse sentido, Skopp (apud 

CONTRERAS, 2002, pp. 55-56 ) aponta os seguintes traços caracterizadores de uma profissão: 

- Um saber sistemático e global (o saber profissional).

- Poder sobre o cliente (a disposição deste de acatar suas decisões).

1  Profissão e professor vem do Latim PROFITERI, “declarar em público”, formada por PRO-, “à frente (dos 

outros)”, + FATERI, “reconhecer, confessar (escolha religiosa)”. 
2 Cf. CHARLOT, B., BAUTIER, E., Rapport recherche, D'ESCOL, Université Paris VIII, 1991. 
3 Ibid. p. 28. 
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- Atitude de serviço diante de seus clientes.

- Autonomia ou controle profissional independente.

- Prestígio social e reconhecimento legal e público de seus status.

- Subcultura profissional especial

Contreras (2002), auxiliado por Hoyle4(1975), sugere que não haja elementos 

diferenciadores, mas sim caraterísticas homogêneas. Dessa forma, descreve os seguintes 

aportes, notificados por Hoyle: 

1- Uma profissão é uma ocupação que realiza uma função social crucial.

2- O exercício desta função requer um grau considerável de destreza.

3- Esta destreza ou habilidade é exercida em situações que não são totalmente rotineiras,

mas nas quais há que manipular problemas e situações novas.

4- Por conseguinte, embora o conhecimento adquirido por meio da experiência seja

importante, este saber prescrito é insuficiente para atender as demandas, e os

profissionais deverão dispor de um corpo de conhecimentos sistemático.

5- A aquisição deste corpo de conhecimentos e o desenvolvimento de habilidades

específicas requer um período prolongado de educação superior.

6- Esse período de educação e treinamento supõe também um processo de socialização

dos valores profissionais.

7- Estes valores tendem a centrar-se na predominância dos interesses dos clientes e em

alguma medida tornam-se explícitos em um código ético.

8- Como as destrezas baseadas no conhecimento são exercidas em situações não

rotineiras, é essencial para o profissional ter a liberdade para realizar seus próprios

juízos com respeito à prática apropriada.

9- Como a prática profissional é tão especializada, a categoria profissional como

organização deve ser ouvida na definição das políticas públicas relativas à sua

especialidade.  Também deve ter um alto grau de controle.

No entanto, é importante deixarmos claro que uma profissão não significa apenas um 

conjunto de normas ou características, ao qual se um profissional seguir estará apto para seu 

exercício. Comungando com essa ideia, Sacristán (1991, p. 68) afirma que “as profissões 

definem-se pelas suas práticas e por certo monopólio das regras e dos conhecimentos da 

4 HOYLE, E. Professionality, professionalism and control in teaching. In: V. HOUGHTON et al. (eds) 

Management in Education: the Management of Organisations and Individuals (London, Ward Lock 

Educational in association with Open University Press), 1975. 
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atividade que realizam”. Por outro lado, o mesmo autor põe em questionamento se os 

professores possuem habilidades da prática e do conhecimento especializado ou não, ou mesmo 

se possuem conhecimento de tais noções teóricas. Tal questionamento põe em dúvida se para 

ser um profissional ou para se desenvolver uma profissão, é necessário preencher os requisitos 

destacados por autores acima.  

1.1 Profissão ou oficio? 

No universo do trabalho, o que diferencia as profissões das outras ocupações é, em 

grande parte, a natureza dos conhecimentos que estão em jogo (TARDIF, 2000). As principais 

características do conhecimento profissional consideradas nos últimos vinte anos, na visão de 

diversos autores (TARDIF, 2000; BOURDONCLE, 1991; DUBAR, 2005; SACRISTÁN, 

1993; entre outros) sobre as profissões podem ser expressa em Tardif (2000, pp. 6-7): 

 Em sua prática, os profissionais devem-se apoiar em conhecimentos

especializados e formalizados, na maioria das vezes, por intermédio das

disciplinas científicas em sentido amplo;

 Esses conhecimentos especializados devem ser adquiridos por meio de uma longa

formação de alto nível, a maioria das vezes de natureza universitária ou

equivalente;

 Em princípio, só os profissionais, em oposição aos leigos e aos charlatães,

possuem a competência e o direito de usar seus conhecimentos;

 Só os profissionais são capazes de avaliar, em plena consciência, o trabalho de

seus pares;

 Esses conhecimentos exigem também autonomia e discernimento por parte dos

profissionais, ou seja, não se trata somente de conhecimentos técnicos

padronizados cujos modos operatórios são codificados e conhecidos de antemão;

 Tanto em suas bases teóricas quanto em suas consequências práticas, os

conhecimentos profissionais são evolutivos e progressivos e necessitam, por

conseguinte, uma formação contínua e continuada;

 Por fim, os profissionais podem ser considerados responsáveis pela má prática,

ou seja, pelo mau uso de seus conhecimentos, causando, desse modo, danos a

seus clientes.

Tendo por base que essas seriam umas das principais características do conhecimento 

profissional, a intenção torna-se fazer o movimento de profissionalização do ofício de 

professor, desenvolvendo e implantando essas características dentro do ensino e na formação 

de professores (TARDIF, 2000). 

Segundo Perrenoud (1991) os professores são "pessoas com ofício" no processo de 

transformação em "profissionais", complementando que a profissionalização não mais é do que 

a "evolução estrutural do ofício". Para o autor “a profissionalização aumenta quando, no ofício, 
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a realização de regras preestabelecidas dá lugar a estratégias orientadas por objetivos e por uma 

ética” (PERRENOUD, 1991, p. 137).  Para o autor é a transferência do ofício artesanal, em que 

são aplicadas técnicas ou regras, para a profissão construindo estratégias com o apoio de saberes 

racionais, criando autonomia. Altet (2000, p. 25) define a palavra "ofício" nas seguintes 

designações: 

1) um género de ocupação manual ou mecânica que tem utilidade para a

sociedade: um verdadeiro ofício é uma arte puramente mecânica em que as mãos

trabalham mais que a cabeça, 2) qualquer género de determinado trabalho,

reconhecido ou tolerado pela sociedade, e com o qual podem ser angariados os meios

de sobrevivência.

A distinção não se faz somente a partir do tipo de ocupação - manual e técnica para o 

ofício e intelectual ou artística para a profissão -, mas também “sobre a natureza do saber - 

misterioso para o ofício, professado publicamente pela profissão - bem como pela legitimação 

social - feita de utilidade para o ofício e de prestígio para a profissão” (ALTET, 2000, p. 26). 

Para Dubar (2005), a conotação de superioridade à profissão está baseada em critérios 

meritocráticos e de livre escolha de ocupação e a na rejeição dos ofícios. Cabe, no entanto, fazer 

uma ressalva sobre a oposição entre profissão e ofício, destacando como surge a noção de 

“superioridade” das profissões. Jacques Le Goff5 (1996, apud DUBAR, 2005), explicita que 

antes da proliferação das universidades no século XIII, o trabalho era algo consagrado e todos 

os trabalhadores, tanto os referentes à artes liberais (artistas, intelectuais) ou das artes 

mecânicas, (artesãos, trabalhadores manuais) provinham de uma mesma organização 

corporativa.  Na visão de Le Goff 6: 

A separação entre artes liberais e artes mecânicas só ocorreu com a expansão e 

fortalecimento das universidades, gerando, por fim, uma oposição entre profissões – 

que surgiram das artes liberais e que eram ensinadas na universidade e estavam ligadas 

ao conhecimento técnico-científico, e os ofícios que surge das artes mecânicas, “[...] 

onde as mãos trabalham mais do que a cabeça e que se limitam a determinados 

números de operação mecânica.” A partir disso, a profissão passa ser associada ao 

espírito, ao intelectual, ao nobre e o ofício surge associado à mão, braços, baixo, etc. 

O que se percebe é que com isso a profissão passa a ser vista como um conhecimento 

intelectual maior e mais aprofundado do que o ofício, já que este está calcado na prática.  

   Dessa forma, se a profissão indica uma mudança de natureza em relação a um ofício, 

a formação para a atuação a uma profissão não será da mesma forma da formação para um 

5 LE GOFF, J. L’érosion des idéaux de l’éducation permanente. Éducation Permanente, 129, pp. 29-33, 1996. 
6 Ibid., p. 124 
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ofício. A preparação para exercer o ofício se faz numa transmissão indireta de saber-fazer pela 

observação, imitação e pela experiência. No caso de uma profissão, o processo de formação é 

direto, objetivo e racional, construindo a identidade profissional através da formação.  

   Nóvoa (2000) nos mostra que os professores, como grupo profissional, eram vistos 

como algo religioso, envolvido numa relação de vocação e sacerdócio. Para o autor a partir do 

momento em que o Estado assume o sistema educacional dá-se início à profissionalização, 

significando o rompimento da relação vocacional. No entanto, o autor critica tal processo de 

estatização, pois não construiu bases de profissão como as profissões liberais atuais, devido as 

imposições de controle social e o controle sobre o exercício formal da docência. O autor conclui 

que os docentes sofrem o processo de “funcionalização”, devido a falta de autonomia do 

professorado, colocando em dúvida a existência de uma “profissão” docente. Nesse sentido, o 

que se percebe é um processo de profissionalização que se dá ao longo de sua carreira.  

1.2. Profissionalismo, profissionalidade ou profissionalização? 

Durante o desenvolvimento inicial do professor, o docente passa por variadas formas de 

compreender o saber-refletir, saber-analisar, saber-justificar, através de situações da própria 

prática e experiência docente através de referenciais teóricos na graduação viabilizando a 

compreensão da profissão docente. No entanto, isso exige que compreendamos três importantes 

conceitos referidos: profissionalismo, profissionalidade e profissionalização, conceitos esses 

que sem suas devidas definições torna-se inviável analisar o professor em qualquer instância de 

sua formação. Tais definições se justificam para compreender diversas questões pertinentes 

sobre um professor como seu aperfeiçoamento, formação constante, direitos como classe, e 

principalmente autonomia.    

1.2.1 Profissionalidade docente 

Não há dúvida que a formação inicial, sem suporte, solitária, é insuficiente para 

construir a profissionalidade do professor, já que esta terá por missão promover as bases 

teóricas fundamentais à ação docente, sendo complementada com a atuação e experiência 

dentro do ambiente escolar em que o recém-professor atuará. A relação entre espaço 

educacional e profissionalização docente é intrínseca, afinal, será onde o professor poderá ter a 

real transposição daquilo que por ele foi assimilado no processo de formação inicial.  
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 O termo “profissionalidade” está ligado diretamente ao conhecimento, competências, 

saberes e técnicas necessárias à ação profissional. Partindo da profissionalidade, o professor 

absorve diretamente categorias pertinentes para a prática de suas atividades, tais como reflexão, 

aperfeiçoamento, inovação, criatividade, pesquisa, saberes, competências, capacitação,  dentre 

diversas outras. Dessa forma, a profissionalidade é o caminho na busca de um desenvolvimento 

profissional e pessoal, um movimento de fora para dentro, uma constante busca, algo mais 

pessoal de caráter formativo. 

Chakur (2009) relata que a profissionalidade do professor é o aspecto realmente 

profissional, no momento em que o professor se assume como um profissional do ensino. É 

fundamental lembrar que a profissionalidade é algo que apesar de se adquir na universidade, 

depende muito da postura de formação continuada, de relação direta entre o eu pessoa e o eu 

profissional. Chakur (2009, p. 114) confirma isso citando que: 

 

Então, a gente se forma e, de repente, como que num passe de mágica a gente é 

professor? Eu acho que não! Apenas a formatura é que nos delega este papel que 

assumimos tranquilamente? Eu tenho a impressão de que precisa de um bom tempo 

ainda para a gente assumir esse papel. Às vezes é mais rápido, às vezes, não! Isso 

depende não só da vontade, como também das condições objetivas que a gente tenha 

para exercer o papel. 

 

A partir da aquisição da profissionalidade, algumas condutas, atitudes e habilidades 

passam a ser norteadas ao papel do professor, como aponta Chakur (2009, pp. 115-116): 

 

- Algumas habilidades denominadas técnico-pedagógicas, como saber quais são os 

objetivos que ele pode colocar para suas aulas, para sua disciplina, para a série com 

que está lidando, como vai avaliar.  

- Outro traço é a competência em habilidades psicopedagógicas, no sentido de que ele 

tem que conhecer um pouco o perfil daqueles alunos com quem vai lidar: são crianças 

de que idade? São adolescentes? Então, ele tem que saber interagir com gerações que 

não são a dele. 

- Responsabilidade social é outra coisa, ele tem que saber que está cuidando da 

cidadania das novas gerações. Não é apenas o dar aula, nem ensinar certo conteúdo. 

- O compromisso político; defesa de uma mudança e transformação social que levem a 

superar as desigualdades. 

- Outro elemento do papel do professor seria o engajamento na rotina institucional 

preenchimento de notas, faltas e conteúdos, cumprimento dos horários, das normas 

da escola, que, inclusive, auxiliam na responsabilidade com seus alunos. 

- E investimento na própria formação, com o objetivo de crescer, não pode parar no 

tempo, já que a escola não para no tempo.  

 

Perrenoud (2001, p. 12) complementa a lista sobre a profissionalidade do professor, 

relatando que este profissional deve ter a capacidade de: 
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- com base em diversas formas de leitura, analisar situações complexas;

- de maneira rápida e refletida (re)formular estratégias de ensino conforme os

objetivos e contexto real de determinado meio, fazendo uso das técnicas e

instrumentos mais adequados;

- avaliar, analisar e aprender criticamente sobre as ações e resultados de sua atuação

docente;

Sobre o processo de profissionalidade, Sacristán (1993, p. 73) relata que são 

necessárias a viabilização e implementação de programas que auxiliam não somente às falhas 

de conhecimentos de um professor, mas que está prática seja compreendida como “um modelo 

de desenvolvimento pessoal, profissional e humano”, tendo por base situações concretas. 

Bourdoncle7 (1991 apud LUDKE E MENGA, 2004) propõe que, no campo do estudo das 

profissões, a profissionalidade está relacionada às instabilidades e ambiguidades que envolvem 

o trabalho em tempos neoliberais, e de modo geral, vem colocado a partir de uma evolução da

ideia de qualificação8. 

O profissional da educação tem de ter noção que a profissionalidade do professor não é 

estática, ela se desenvolve, há um processo que é desencadeado em certos níveis hierárquicos, 

uma evolução funcional e pessoal. Chakur (2009, p. 117) desenvolve tal ideia relatando que 

quando “o professor melhora, ele não volta para pior depois, melhora num ponto, ele não volta 

a pior depois, naquele ponto. Desse modo, não é questão de tudo ou nada ser professor” e sim 

níveis de profissionalidade.  

O alicerce da profissionalidade docente está no compromisso com os saberes da 

docência que deve ser fortalecido a todo o momento na formação (inicial e continuada) do 

professor.  

1.2.1.1 Profissionalidade docente em tempos de mudança 

Tais discussões colocam o professor como centro das atenções na ação docente. 

Consequentemente grande parte dos temas pedagógicos convergem na sua figura. Não só pelo 

lugar central que ocupa no processo de desenvolvimento escolar, mas principalmente pelas 

responsabilidades que lhe está direcionada em termos de mudança (MORGADO, 2005) e pela 

própria “hiperresponsabilização dos professores em relação à prática pedagógica e à qualidade 

do ensino” (SACRISTAN, 1991, p.64)  

7 BOURDONCLE, R. La professionnalisation des enseignants: analyses sociologiques anglaises et américaines. 

Revue Française de Pédagogie, Paris, n. 94, jan./mar. 1991. 
8 O autor ainda associa que no campo das profissões desenvolve o tema profissionismo ou corporatismo ligados a 

estratégias e retóricas coletivas que tentam transformar uma atividade em profissão. 
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O professor acaba por ser responsabilizado pelos fracassos e sucessos educacionais, 

esquecendo-se de fatores externos, sociais e históricos, obrigando cada vez mais aos docentes 

ter consciência e preparo para assumir tais responsabilidades. Morgado (2005, p. 26) ratifica tal 

questão citando que: 

(...) o maior ou menor sucesso educativo dos estudantes é frequentemente relacionado 

com a qualidade da profissionalidade docente, que ocupa, assim, um lugar de destaque 

no debate sobre as finalidades e as práticas do sistema escolar, focalizando-se 

particularmente no desempenho curricular que os professores devem assumir. (...) A 

este debate não tem sido alheia a constante reivindicação docente no sentido de 

conseguir um melhor estatuto profissional.  

Fernández Enguita9 (2001, apud MORGADO, 2005), destaca dois fatores que vem 

interferindo no próprio desenvolvimento profissional docente: primeiramente, a própria 

confusão sobre os conceitos básicos tais como profissão, profissionalidade, profissionalização, 

profissionalismo. Para o autor a compreensão de tais termos facilita no processo de formação 

da melhor prática docente levando a constante reflexão de seus atos. O autor verifica ainda que 

“existem muito poucas profissões, se é que existe alguma, em que a actividade realizada pelo 

profissional e o serviço recebido pelo cliente sejam tão prolongados e tão similares, como na 

educação”10; em segundo lugar, está no grau de comparação entre a profissão docente e outras 

profissões como medicina, advocacia, arquitetura, etc., tendo por base as reivindicações do seu 

status profissional. O autor11 afirma que o problema está na inserção da profissão docente num 

modelo liberal ou burocrático, já que as características dessa profissão tornam difíceis a sua 

aplicação nesse ou noutro grupo. Isso ocorre porque a classe docente é um grupo profissional 

“com a origem e as características formais de uma profissão burocrática, mas com o ideal 

colectivo e a prática informal de uma profissão liberal”. 

Perante tal questionamento, Fernández Enguita12 levanta a hipótese de uma terceira via 

como sugestão para essa saída designada como “modelo profissional democrático", que se 

baseia nos seguintes pressupostos:  

trata-se de um modelo “democrático versus burocrático” porque um modelo 

democrático possibilita a participação, a escolha e a opção da clientela, o que permite 

tornar público um serviço que correria o risco de se resumir a uma mera imposição 

estatal; é um modelo “democrático versus liberal” porque se obriga ao propósito de 

um serviço público igualitário e não fica à mercê da distribuição individual de 

recursos.  

9 FERNÁNDEZ ENGUITA, M. Educar en tiempos inciertos. Madrid: Morata, 2001. 
10 Ibid., p. 27. 
11 Idem. 
12 Ibid., p. 28. 
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Sacristan (1991, p. 68) comunga com tal perspectiva ao relatar que a prática docente 

não pode vir de decisões unilaterais dos professores, isto é, “a prática não se reduz às ações dos 

professores”. A educação não está restrita às atividades práticas de ensino, já que existem outros 

âmbitos de ação que exercem grande função sobre o meio escolar.  

  Nesse sentido, dois pontos devem ser levados em consideração: a existência de um 

Estado que garanta a educação através de um serviço público com igualdade de oportunidades 

no acesso e sucesso educativos e a garantia da construção da autonomia docente e escolar, com 

competências para assumir funções relativas às necessidades dos estudantes (mercado de 

trabalho, vestibular, cidadania, etc), a fim de construírem modelos educativos democráticos 

(MORGADO, 2005).  

1.2.2 Profissionalismo docente 

O profissionalismo na formação inicial, baseado na criticidade e reflexão nos saberes 

do ser professor, pode ser interpretado como um passo fundamental e primário num percurso 

do desenvolvimento profissional. Podemos definir o profissionalismo como sendo a expressão 

ética dos valores e normas, das relações em equipes do grupo profissional. Bourdoncle13 (1991, 

apud LÜDKE & BOING, 2004), relata que o “profissionalismo” é marcado pela adesão 

individual à retórica e às normas da corporação. O autor relata que vai além da qualificação e 

competência e sim uma questão de autonomia. 

Segundo Flores (2003) o desenvolvimento do profissionalismo constrói alianças entre 

professores e outros agentes, dando ênfase a ações colaborativa e cooperativa. 

Responsabilidades mais amplas emergem ao professor, indo além da sala de aula, incluindo 

participação na escola, no sistema educativo, na comunidade e para os alunos, desenvolvendo 

responsabilidades coletivas enquanto profissão, objetivando à construção de uma sociedade 

mais justa e democrática. Libâneo (1998, p. 90) concorda com tal reflexão ao relatar que o 

profissionalismo está ligado ao “compromisso com o projeto político democrático, participação 

na construção coletiva do projeto pedagógico, dedicação ao trabalho de ensinar a todos, 

domínio da matéria e dos métodos de ensino, respeito à cultura dos alunos, assiduidade, 

preparação de aulas, etc”. Isso justifica a interpretação de que a qualidade de ensino está 

fortemente marcada no profissionalismo.  

13 BOURDONCLE, R. La professionnalisation des enseignants: analyses sociologique' anglaises et américaines. 

Révue Française de Pedagogie, 94, 73-92, 1991 
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Em apoio à ideia de Libâneo, Sacristán (1993) confirma tal pressuposto, citando que 

profissionalismo é o “compromisso do professor” com o projeto pedagógico da escola e a partir 

do ato de ensinar que vai além da sala de aula. É uma construção social na qual se situa a moral 

coletiva, devendo ser o compromisso com os fins da educação.  

Podemos considerar o profissionalismo como o viver-se a profissão, todas as relações 

que se estabelecem no grupo profissional, às formas de se praticar a atividade profissional. Por 

sua vez, Flores (2003) lembra de que a profissão docente está galgada num contexto prático de 

profissionalismo, que é reflexo dos meios de trabalho, de ações com o meio social, das 

aprendizagens e na socialização profissional. Na figura abaixo, a autora apresenta as dimensões 

dos contextos e influências na formação de professores, fatores que influenciam o  

profissionalismo docente, constituindo conceitos situados no contexto social, político, cultural 

e econômico, ainda podendo ter influências sobre o estatuto e o reconhecimento da profissão. 

A figura abaixo demonstra bem tal questão: 

Figura 1: Contextos e influências na formação de professores

Fonte: FLORES (2003, p.142) 

Diversos autores (ALTET, 2000; FLORES, 2003; SACRISTAN, 1993) chegam à 

conclusão que o contexto social do profissionalismo está interligado a um meio complexo que 

tem por base valores cooperativos entre todos os agentes do meio educacional junto aos valores 

do meio social. As questões referentes a valores tais como caráter ético, respeito ao coletivo e 
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individual, compromisso com os componentes educacionais, justificam-se como elementos 

referenciais para a formação e interação em uma sociedade tão diversificada. 

1.2.2.1 A crise do profissionalismo 

Segundo Tardif (2000, pp. 8-9, grifos do autor), historicamente falando, nos últimos vinte 

anos, a profissionalização da área educacional se desenvolveu em meio a uma crise geral do 

profissionalismo e das profissões, inclusive das profissões mais bem assentadas como a 

medicina, o direito e a engenharia. Para o autor tal crise se resume em quatro pontos: 

 

1. A crise do profissionalismo é, em primeiro lugar, a crise da perícia profissional, 

ou seja, dos conhecimentos, estratégias e técnicas profissionais por meio dos 

quais certos profissionais procuram solucionar situações problemáticas concretas. 

A perícia profissional está sendo cada vez mais percebida hoje em dia de acordo 

com o modelo de uma racionalidade limitada, de uma racionalidade improvisada, 

na qual o processo reflexivo, a improvisação, a indeterminação, a criatividade, a 

intuição, o senso comum desempenham um grande papel; 

2. Essa crise da perícia profissional provoca um impacto profundo na formação 

profissional. Na maioria das profissões, esse impacto se manifesta por meio de 

uma grande insatisfação e de críticas muitas vezes ferrenhas contra a formação 

universitária oferecida nas faculdades e institutos profissionais. Isso leva ao 

questionamento se as universidades ainda são realmente capazes de proporcionar 

uma formação profissional de qualidade, ou seja, uma formação assentada na 

realidade do mundo do trabalho profissional; 

3. A crise do profissionalismo aponta também para a crise do poder profissional e 

para a confiança que o público e os clientes depositam nele; 

4. Enfim, a crise do profissionalismo é, em última instância, a crise da ética 

profissional, isto é, dos valores que deveriam guiar os profissionais. Esses 

conflitos de valores parecem ainda mais graves nas profissões cujos “objetos de 

trabalho” são seres humanos, como é o caso do magistério. 

 

   Nesse sentido alguns autores (POPKEWITZ, 1997; TARDIF, 2000; SACRISTÁN, 

1991) divergem do tema relacionado às reformas do ensino e da profissão docente em uma 

situação ambígua: por um lado, existem fortes pressões para profissionalizar o ensino; por 

outro, as profissões perderam o seu valor, sendo até mesmo desprestigiadas e já não há um 

consenso que a profissionalização do ensino seja uma opção tão promissora. Vejamos melhor 

os conceitos da profissionalização  docente. 

1.2.3 Profissionalização  

Podemos citar com certeza que a profissão docente já é conhecida pelo estudante, antes 

mesmo da entrada nos cursos de licenciatura e que a formação inicial não é suficiente para 

revelar toda a dimensão da profissão. A socialização profissional e a prática serão capazes de 
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dar consistência ao repertório pedagógico que os professores forem adquirindo ao longo de sua 

formação.  

Nesse sentido, é inviável falar de profissionalização docente sem ter como referência o 

estabelecimento de ensino, já que existe uma tênue relação entre este local e a 

profissionalização docente. O espaço escolar é praticamente o único local no qual o professor 

é considerado profissional ou onde se exige dele, atitudes profissionais (MENGA & BOING, 

2002). Isso se faz verdade ao verificarmos que fora do estabelecimento escolar, qualquer 

profissional pode executar a docência, como aulas particulares, por exemplo. Nesse caso, o 

único critério parece ser a habilidade pessoal de transmissão de conhecimento. 

A racionalização dos saberes realizados somada a práticas eficazes constitui a 

profissionalização, no qual o profissional tem condições de utilizar as competências de forma 

correta em situações diversas. Conforme cita Ramalho & Nuñez (2004, p. 50): 

A profissionalização é entendida como desenvolvimento sistemático da profissão, 

fundamentada na prática e na mobilização/atualização de conhecimentos 

especializados e no aperfeiçoamento das competências para a atividade profissional. 

É um processo não  apenas  de  racionalização  de  conhecimentos,  e  sim  de 

crescimento na perspectiva do desenvolvimento profissional. 

Altet (2000, p. 27) relata que a profissionalização resulta numa prática tendo por apoio 

uma base de conhecimentos racionais integrando práticas bem sucedidas em situação. Outra 

característica do profissional “é que ele dá respostas, adapta-se aos pedidos, ao contexto, a 

problemas complexos e variados”.  

A profissionalização docente se desenvolve através de um equilíbrio relacionando 

saberes acadêmicos e a sua responsabilidade como sujeito social. Isso responsabiliza ao 

professor possuir algumas capacidades e habilidades especializadas a fim de pôr em prática no 

meio escolar, onde realmente o professor demonstrará e aplicará os efeitos da 

profissionalização. Nóvoa (1991, p. 16) estrutura algumas dimensões que norteiam a 

constituição do desenvolvimento da profissionalização do professor: 

1. o exercício de atividade docente em tempo integral, ou pelo menos, como ocupação

principal; 2. a licença oficial, a construção de um suporte legal para o exercício da

profissão que confirma a sua condição de profissional do ensino; 3. a criação de

instituições apropriadas e destinadas à formação do professor; 4. criação de

associações representativas do professor.

O mesmo autor atrela a profissionalização a de melhora de estatuto, rendimentos e 

autonomia, criando seu status quo perante a sociedade a partir das políticas públicas a eles 

direcionadas. Popkewitz (1997) demonstra a profissionalização como produto, um efeito entre 
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a ação coletiva dos próprios agentes diante do conjunto das práticas de trabalho e os discursos 

e ações oriundas do exterior das mesmas, provenientes de instituições representativas que 

controlam este processo.  

Diversos pensadores do meio educacional (NÓVOA, 1991; POPKEWITZ, 1997; 

LESSARD, 2006; FLORES, 2003; SACRISTAN, 1993) analisam a profissionalização no 

magistério ligada diretamente às políticas públicas, em seus determinados contextos históricos, 

relacionando-o como sendo um movimento de fora para dentro, já que não depende do 

professor, mas sim de relações externas.  

Lessard (2006) demonstra que ser um profissional da educação significa ter uma 

profissionalização, que está ligada diretamente às ações governamentais. No entanto, o autor 

alerta que quando ofertada, essa profissionalização precisa ser buscada pelo professor já que o 

objetivo é adquirir uma profissionalidade. Observando como política estatal, a 

profissionalização da mão-de-obra docente relaciona-se ao conjunto das legislações, 

regulamentações e ações direcionadas à concretização de um sistema integrado e sistemático 

da ação profissional.  Lessard (2006, pp. 204-205) relaciona os seguintes fatores para uma 

profissionalização estruturada: 

 

 Uma formação superior, “universitarizada”, assumida e controlada por unidades 

de ciências da educação; 

 A contratualização ou o credenciamento pelo Estado ou por uma instância 

profissional reconhecida dos programas e das instituições que oferecem 

formação, assim como de escolas e docentes que participam da formação (em 

processos de profissionalização); 

 Em função de um referencial de competências explícito; 

 Ele próprio apoiado em e legitimado por uma base de conhecimentos que 

incorpore os resultados capitalizados da pesquisa; 

 Um sistema de regulamentações que articule as exigências da qualificação 

profissional, o acesso ao emprego, a inserção profissional e a titulação;  
 No mundo anglo-saxão, a instauração de uma corporação, de uma ordem 

profissional, ou de uma instância profissional representativa dos docentes; 

 Uma forma de inspeção e de avaliação da competência profissional; 

 Uma formação continua que tende a ser vinculada a reformas do ensino e/ou ao 

conceito de desenvolvimento profissional.   
 

 Nóvoa (2000), através do percurso histórico, verifica que a estatização da educação se 

transforma num processo de “funcionalização” que resulta no fato dos professores perderem 

sua autonomia, levantando questionamentos sobre a existência de um processo de profissão 

docente. Para Popkewitz (1997), as reformas educativas diminuíram as referências intelectuais 

dos docentes, reduzindo a responsabilidade de ensinar como algo mecanizado e sem autonomia. 
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Cabe ao professor se ver como ser atuante em sua profissionalização, sendo responsável pela 

compreensão dos contextos, da visão de mundo, agindo e refletindo na ação.  

A reestruturação da profissionalização tendo por base a relação entre o investimento 

científico e cultural proporciona ao profissional da educação a criticidade da reflexão de seu 

papel como ser atuante no Estado e ao mesmo tempo como alguém que tem de auxiliar na 

mudança. Nesse sentido, Lessard (2006, pp. 203-204) alerta que: 

Em suma, essa exigência de uma mão-de-obra docente de melhor qualidade é 

claramente e cada vez mais um assunto de Estado que, pelo viés de políticas 

explicitamente voltadas para este objetivo, tenta coordenar o conjunto dos atores do 

campo do ensino, garantir a coerência e a sinergia de suas ações e inseri-los no âmbito 

mais global das políticas educativas focadas na economia do saber, na globalização 

da concorrência e na ética da responsabilização e do desempenho. Essa política de 

Estado procura não apenas vincular melhor, mas, se possível, alinhar os universos da 

formação inicial e do desenvolvimento profissional com as orientações de políticas 

educativas para a educação básica, por um lado, e as do ensino superior, pelo outro.  

Paula Jr. (2012, p. 5) explica que o Profissionalismo, relacionado “aos conceitos de 

Profissionalização (políticas educacionais e autonomia) e Profissionalidade (mudança e 

aperfeiçoamento docente) bases de uma formação contínua”, vem a ser excelentes ferramentas 

contra o amadorismo, já que se relaciona com o compromisso que há com o projeto político e 

a participação no projeto pedagógico.  

1.3 Identidade Docente: Interação social como formação pessoal 

Eu prefiro ser 

Essa metamorfose ambulante; 

Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo; 

Sobre o que é o amor, 

Sobre o que eu nem sei quem sou 

Se hoje sou estrela, amanhã já se apagou 

Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor... 

(RAUL SEIXAS) 

A música Metamorfose Ambulante, de Raul Seixas, nos orienta a refletir sobre o ser 

humano em transformação e formação constante, levando-nos à discussão da sua Identidade 

como construção pessoal e profissional, estando pautado no contexto histórico, verificando as 

dinâmicas das relações sociais em que as identidades pessoal e coletiva ocorrem. Nesse sentido, 

as discussões sobre a identidade docente, em especial nos anos iniciais, exigem algumas 

reflexões teóricas que expliquem como as relações sociais o constituem, observando o professor 

como sujeitos dinâmicos. Tendo em vista que a construção da identidade docente parte dos 

pressupostos Sócio-Históricos, exige-se entendê-lo na sua totalidade, constituído por múltiplos 
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contextos: históricos, culturais, sociais, entre outros. Dessa forma, é na relação com o outro que 

o homem aprende a ser profissional e humano, criando e recriando sua própria identidade.

Nesse sentido, entendemos identidade profissional docente como sendo um processo 

contínuo e pessoal, que está sujeito às trajetórias individuais e sociais, mas que acima de tudo, 

tem como possibilidade de construção, desconstrução e reconstrução, fazendo com que haja  

sentido no seu trabalho e centrado na reflexão, pertença e legitimação  da profissão. 

Tendo por base tal definição, nos pautamos em Moita (2007) que relata que ninguém se 

forma no vazio. O processo de formação supõe troca, interações sociais, aprendizagens, 

experiências. O modo de aprendizagem, ação e interação de cada um em seus contextos é um 

processo de singularidade da sua história. “Um percurso de vida é assim um percurso de 

formação, no sentido em que é um processo de formação” (MOITA, 2007, p. 115).  

A conceituação de identidade, por ser tratada em diversos campos - sociológico, 

antropológico, psicológico, filosófico – torna-a bastante complexa e diversificada. Isso nos leva 

a conclusão que não pode ser analisado de forma isolada ou fora de seu meio, e sim num caráter 

multidisciplinar e complexo, o que significa que ela pode ser entendida de diferentes maneiras 

(GUIMARÃES, 2005).  

É preciso considerar sua história, seu meio, seus grupos, suas significações. Sendo 

assim, diversos autores (MOITA, 2007; PIMENTA, 2009; GUIMARAES, 2005; MARCELO, 

2009; NÓVOA, 2000, DUBAR, 2005, entre outros) concordam entre si que a identidade se 

constrói. 

Verificando essa tendência de considerar a identidade como produto social, Halbwachs 

(2004, p. 155), trabalhando a questão da construção de nossas memórias, analisa a construção 

de grupos sociais e, nesse processo, sua formação no meio. O autor relata que: 

o sujeito constitui-se a si próprio mediante o seu confronto tanto com sua imagem

especular, quanto com o ‘outro’, em um processo contínuo de transformação. Aqueles

que lembram são os indivíduos, que revisam lembranças fragmentadas e

desconectadas de acordo com narrativas consolidadas coletivamente.

As narrativas coletivas, citadas por Halbwachs (2004), leva-nos a ver a criação da 

identidade como um processo de constante metamorfose, portanto, mutável, dinâmico, 

processual. Através de uma visão Sócio-Histórica considera-se que a identidade não nasce com 

o indivíduo, nem fica constituída na vida adulta, mas é um processo ao longo da história,

estando sempre receptíveis às transformações sócio-históricas. 
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De acordo com tais definições, identidade, memória e história são processos de 

construção, interação e formação: a memória constrói a identidade através de lembranças, 

sentimentos, pertença a um grupo; junto a isso ela é formada pela identidade, já que sua ação 

se dará no selecionamento de fatos a serem lembrados, determinando novas histórias, fazendo 

relações, reflexões e ações dos atos.     

Percebe se que a visão da identidade como produto da socialização é realmente 

constroida (CARROLO, 1997). Moita (2007, p. 115) analisa essa identidade pessoal como 

apropriação subjetiva da identidade social, ou seja, a consciência que um sujeito é marcado pelo 

sentimento de pertença e pela sua “situação em relação aos outros. De igual modo, as múltiplas 

dimensões da identidade social serão mais ou menos investidas e carregadas de sentido segundo 

a personalidade do sujeito”. Claude Dubar (2005, p.136) analisa as identidades como um 

resultado “(...) a um só tempo estável e provisório, individual e coletivo, subjetivo e objetivo, 

biográfico e estrutural, dos diversos processos de socialização que, conjuntamente, constroem 

os indivíduos e definem as instituições”. 

Na mesma linha Carrolo (1997, p.27) analisa que “o seu mecanismo (da identidade) se 

assenta na dupla transação que o indivíduo realiza - uma transação externa do sujeito com o 

mundo exterior e outra do sujeito consigo mesmo”. A articulação entre estas duas faces 

diferentes - indivíduo e a sociedade – torna-se a chave do processo da construção da  identidade, 

seja ela pessoal ou profissional. 

1.3.1 Formação da Identidade docente 

Perante as definições de identidade podemos dizer que tais permeiam a questão da 

identidade profissional. Derouet14 (1988, apud MOITA, 2000) refere-se a identidade 

profissional docente como sendo “montagem compósita”. Tal definição se dá através da 

construção de uma dimensão espaço-temporal, no qual atravessa a vida profissional desde o 

momento da opção pela profissão até às reformulações em final de carreira, tendo ênfase a 

formação inicial e os diferentes espaços institucionais onde a profissão se desenvolve. Tal 

processo é construído sobre saberes, tanto científicos como pedagógicos, como sobre 

referências éticas e morais. Para o autor, além da questão de desenvolvimento social e com o 

meio, é uma construção com base em experiências, decisões tomadas, das práticas 

14 DEROUET, J. L. La profession d’enseignant comme montage composite. Éducation Permanente, 96, pp. 61-

71. 1988.
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desenvolvidas, ou seja, estabelece ligação direta com o nível das representações do trabalho 

concreto. 

Na mesma linha, Melo15 (1999, apud LUDKE & BOING, 2007, p. 3), defende “o 

desenvolvimento de uma identidade profissional pelo professor já a partir de sua formação 

inicial, para evitar o risco de se tornar mero executor das políticas emanadas de órgãos 

estatais”.  O autor destaca “a formação inicial e o trabalho do professor como bases para a 

construção de sua identidade profissional”16.  

Pimenta (2009) analisa a questão da identidade como algo transformado pela formação 

do professor, seja ela inicial ou continuada, através de um processo dinâmico a partir de 

conhecimento acumulado, práticas e relações, pelo qual o professor possa ter a capacidade de 

problematizar sua prática em contínuo processo de construção de sua identidade. Segundo a 

autora, “a necessidade da construção da identidade docente é que fará com que a atividade 

docente no seu cotidiano tenha significado, a partir de seus valores, de seu modo de situar-se 

no mundo, do sentido que tem em sua vida o ser professor” (PIMENTA, 2009, p. 19).  

Porém, segundo Nóvoa (1992, p.16) “identidade não é um dado adquirido, não é uma 

propriedade, não é um produto. A identidade é um lugar de lutas e de conflitos, é um espaço 

de construção de maneiras de ser e de estar na profissão”. Diamond17 (1991 apud NÓVOA, 

1992) reforça essa visão identificando que a construção de identidades demonstra ser um 

processo complexo devido ao fato de cada um se apropriar de sentido complexo de  história 

pessoal e profissional, no qual o tempo pode constantemente refazer as identidades 

acomodando inovações e assimilando mudanças. Sobre isso Pimenta (2009, p. 19) cita que: 

Uma identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação social da 

profissão; da revisão constante dos significados sociais da profissão; da revisão das 

tradições. Mas também da reafirmação das práticas consagradas culturalmente e que 

permanecem significativas. Práticas que resistem a inovações porque prenhes de 

saberes válidos às necessidades da realidade. Do confronto entre as teorias e as 

práticas, da análise sistemática das práticas à luz das teorias existentes, da construção 

de novas teorias.  

O que se percebe é que a identidade do professor é um processo de construção que se 

baseia em contextos e momentos históricos, respondendo, assim, as novas questões impostas 

15 MELO, M. T. L. Programas Oficiais para Formação dos Professores da Educação Básica. Educação & 

Sociedade, ano XX, nº 68, p. 45 – 60, Dezembro/1999. 
16 Idem  
17 DIAMOND, P. C.T. (1991). Teacher Education as Transformation. Milton Keynes: Open University Press. 
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pela sociedade. Pimenta e Anastasiou (2002, p. 77), focando na profissão docente, 

complementam suas definições sobre identidade relatando que: 

se constrói a partir da revisão das tradições, mas também da reafirmação de práticas 

consagradas culturalmente e que permanecem significativas. Ela constrói-se também 

pelo significado que cada professor, enquanto ator e autor, confere à atividade docente 

no seu cotidiano a partir de seus valores, de seu modo de situar-se no mundo,  de  sua 

história  de  vida,  de  suas  representações,  de  seus saberes, de suas angústias e 

anseios, do sentido que tem em sua vida o ser professor. Assim como a partir de 

sua rede de relações com outros professores, nas escolas, nos sindicatos e outros 

agrupamentos.  

Com base nesses entendimentos questionamos: como a identidade docente é construída? 

A resposta parece estar no percurso de sua trajetória docente, já que é no processo de formação 

que se consolidam as opções e as intenções relativas à atuação profissional. Segundo Dubar 

(2005) a identidade profissional docente é a forma como os professores definem a si mesmos e 

aos outros. Nesse sentido, trata-se de um processo de construção de identidade focada na 

dualidade de dois processos complexos, porém independentes: “a identidade de uma pessoa 

não é feita a sua revelia, no entanto, não podemos prescindir dos outros para forjar nossa 

própria identidade” (DUBAR, 2005, p. 143). “É uma construção de ‘si mesmo’ profissional que 

evolui ao longo da carreira docente e que pode achar-se influenciado pela escola, pelas reformas 

e pelos contextos políticos” (MARCELO, 2009, p. 112).  Tendo em vista que não é algo que se 

possua, mas que se desenvolve, evolua de forma coletiva ao longo da vida (ou da carreira), 

compreender seu contexto e suas características torna-se fundamental. Marcelo (2009, pp.113-

114), desenvolveu as seguintes características sobre a identidade  docente: 

1- A identidade profissional é um processo evolutivo de interpretação e

reinterpretação de experiências, uma noção que coincide com a ideia de que o

desenvolvimento dos professores nunca para e é visto como uma aprendizagem

ao longo da vida. Desse ponto de vista, a formação da identidade profissional não

é a resposta à pergunta “quem sou eu neste momento?”, mas sim a resposta à

pergunta “o que quero vir a ser”?

2- A identidade profissional envolve tanto a pessoa, como o contexto. A identidade

profissional não é única. Espera-se que os docentes se comportem de maneira

profissional, mas não porque adotem características profissionais (conhecimentos

e atitudes) prescritas. Os professores se diferenciam entre si em função da

importância que dão a essas características, desenvolvendo sua própria resposta

ao contexto.

3- A identidade profissional docente é composta por subidentidades mais ou menos

relacionadas entre si. Essas subidentidades têm relação com os diferentes

contextos nos quais os professores se movimentam. É importante que essas

subidentidades não entrem em conflito. Este aparece, por exemplo, em situações

de mudanças educacionais ou mudanças nas condições de trabalho. Quanto mais

importante é uma subidentidade, mais difícil é mudá-la.
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4- A identidade profissional contribui para a percepção de auto eficácia, motivação,

compromisso e satisfação no trabalho dos docentes, e é um fator importante para

que se tornem bons professores. A identidade é influenciada por aspectos

pessoais, sociais e cognitivos.)

Com tais citações o autor analisa a identidade docente como uma resposta à pergunta 

‘quem sou eu neste momento?’, chegando à conclusão que “a identidade profissional não é uma 

identidade estável, inerente, ou fixa” (MARCELO, 2009, p. 112). Ramalho & Núñez (2004) se 

aprofundam no tema ao citar que o processo de busca de uma identidade profissional para a 

docência está relacionado com algo muito particular, uma espécie de representação que os 

professores fazem de si mesmos e dos outros, de autoimagem ou mesmo autobiografia. As 

representações que eles têm sobre sua atividade profissional, sobre sua formação e sobre as 

condições do exercício da atividade profissional são componentes decisivos para sua 

caracterização identitária. Isso se torna muito importante para o docente em formação inicial a 

fim de atuarem de forma ativa da produção de novas identidades profissionais. 

Nóvoa (1992) enriquece tal discussão, discursando que a identidade surge de forma 

própria, peculiar, que caracteriza a forma como cada um torna-se professor.  O autor aponta a 

existência de três A’s na constituição da identidade docente. A de adesão, analisando que ser 

professor é um constante fazer escolhas, aderindo a projetos, valores e princípios; A de ação, 

referindo-se às diversas opções de escolhas e melhores formas de agir; e, A de autoconsciência, 

fazendo referência à reflexão de suas escolhas, tendo em vista que tudo se  faz pela reflexão. 

Tais características explicitam que a concepção de identidade docente está relacionada 

diretamente com a maneira em que cada professor se reconhece como sendo professor, ou seja, 

como pensa, sente, reflete e age na profissão, tendo em vista sua história pessoal e profissional, 

ou seja, sua historicidade. 

Carrolo18(1997, apud ESTRELA, 1997, p. 11) é outro autor que vem auxiliar nessa 

questão ao citar que a construção da identidade profissional está totalmente relacionada aos 

processos de socialização vivenciados pelo indivíduo em toda sua trajetória. Isto justifica a 

impossibilidade de desassociar os mecanismos de “ mobilidade social”, já que se trata de 

um “processo relacional” existente entre a “identidade para si” e a “identidade para os 

outros”. O autor19 sintetiza o fato relatando que: 

18 CARROLO, C. Formação e identidade profissional dos professores. In: ESTRELA, M. T. (Org.) Viver e 

construir a profissão docente. Lisboa: Porto, 1997. 
19 Ibid., p. 45. 
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Se a constituição da identidade profissional, em termos individuais, se realiza ao longo 

de toda carreira e requer um acompanhamento a longo prazo, em termos de grupo, ela 

consubstancia-se historicamente na cultura profissional, como patrimônio que 

assegura a sobrevivência do grupo e permite a definição de estratégias identitárias 

adaptadas a cada realidade histórica e social.   

Dubar (2005) define essa questão como sendo “a biográfica e a relacional”, ou seja, a 

identidade profissional depende de sua história individual ( origem e trajetória social e 

cultural) e por seu percurso de formação escolar (alunos, pares, ambiente escolar, rotinas...). 

Moita (2007, p. 116) resume tais dimensões relatando que: 

[...] a minha hipótese geral é que essa identidade vai sendo desenhada não só a partir 

do enquadramento intraprofissional, mas também com o contributo das interacções 

que se vão estabelecendo entre o universo profissional e os outros universos 

socioculturais. Os efeitos das “porosidades” ou dos “fechamentos”, que acontecem 

entre os vários universos de pertença, podem ajudar-nos a compreender o “papel” da 

profissão “na vida” e o “papel da vida” na profissão.  

No entanto, a autora20 ainda enfatiza as questões relacionadas às particularidades como 

sendo fundamentais para a formação da identidade docente, citando que:  

Só uma história de vida põe em evidência o modo como cada pessoa mobiliza os seus 

conhecimentos, os seus valores, as suas energias, para ir dando forma à sua identidade, 

num diálogo com os seus contextos. Numa história de vida podem identificar-se as 

continuidades e as rupturas, as coincidências no tempo e no espaço, as 

“transferências” de preocupações e de interesses, os quadros de referência presentes 

nos vários espaços do quotidiano. 

Lessard21 (1986, apud GONÇALVES, 2009, pp. 145-146) verifica quatro aspectos da 

atividade docente como fundamentais para o estudo e compreensão do processo de formação 

da identidade profissional e suas representações:  

o capital de saberes, saberes-fazer e saberes-ser que fundamentam a prática; as

condições do exercício dessa mesma prática, no que respeita tanto à sua autonomia e

controlo, como às do contexto em que ela se desenrola; a sua pertinência cultural e

social e, por último, as questões de estatuto profissional e prestígio social da função

docente.

Isto estabelece a construção da identidade profissional num sentido amplo, em que o 

docente estabelece uma relação entre a sua profissão e o seus pares e, junto a isso, uma 

construção de autonomia, reflexão, pessoal e interpessoal, questões fundamentais para se ver 

20 Idem 
21 LESSARD, C. La profession enseignante: multiplicité des identités professionnelles et culture commune. 

Repères - Essais en Education, 8, pp. 135-190, 1986. 
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como professor. Neste sentido, a fim da construção de uma identidade docente são 

“consideradas tanto as formas de controle sobre seu trabalho como modos de contestação 

e resistência, com possibilidades de legitimação ou não desse controle, envolvendo seus 

próprios interesses” (DUBAR, 2005, p. 145). No entanto, as identidades docentes não se 

resumem a tais discursos, já que se devem considerar outras variáveis como a história 

familiar e pessoal do sujeito, além das efetivas condições de trabalho (NÓVOA, 2000; DUBAR, 

2005). Pode se entender então que a construção da identidade profissional, vem a ser a “relação 

que o docente estabelece com a sua profissão e o seu grupo de pares e, ao mesmo tempo, da 

construção simbólica, pessoal e interpessoal, que ela implica” (GONÇALVES, 2009, p. 145).  

Tais colocações nos leva a outro questionamento: como podemos verificar a identidade 

profissional em um professor? Marcelo (2009) nos responde tal questão através da análise pelo 

conteúdo que se ensina. O autor verifica isso comparando as identidades através dos níveis 

educacionais: numa escala de dificuldade de ações da educação infantil e ensino médio até o 

nível universitário. O autor alerta que quando o professor não detém de conhecimentos 

apropriados da base disciplinar que está lecionando, “pode expor o conteúdo erroneamente aos 

alunos. O conhecimento que os professores possuem do conteúdo a ensinar também influi no 

que e no como ensinar” (MARCELO, 2009, p. 118). 

A questão da perspectiva é um exemplo típico da identidade do professor, no qual 

informação, ideias, procedimentos, condutas e tópicos a serem trabalhados refletem valores 

embutidos no seu processo de formação, seja ele pessoal ou profissional. Relacionando o ensino 

de história e professores iniciantes, Marcelo (2009, p. 119) faz a seguinte citação: 

na História, o marco de análise cultural, política ou ideológica que se escolha pode 

determinar o que se ensina e como se ensina. Um baixo nível de conhecimentos 

pobremente organizados influi no ensino de várias formas. Quando os professores 

principiantes planejam, geralmente se baseiam nos livros de texto como ponto de 

partida para o ensino. Ensinar se equipara a recordar informação. Esse conhecimento 

superficial prejudica os alunos, limitando-lhes uma compreensão dos conceitos, 

levando-os a representações errôneas da disciplina. 

A complexidade se apresenta, pois de um lado temos os conteúdos disciplinares, de 

outro, os “pedagógicos” e ainda os valores atribuídos na forma de apresentar ou discutir os 

temas, fruto de uma formação identitária. “A identidade profissional docente se fortalece com 

relação aos conteúdos que se ensinam quando o currículo da formação inicial os apresenta com 

evidente clareza” (MARCELO, 2009, p 119). 
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Todavia, a falta de uma formação solidificada e a própria desvalorização da profissão 

docente têm frustrado as expectativas de muitos docentes, que acabam perdendo o encanto pela 

profissão e, por consequência de sua identidade profissional, provocando uma crise grave e 

complexa na própria vida do professor. 

1.3.2 A crise de identidade dos professores 

Para Carrolo22 (1997, apud ESTRELA, 1997), o número de pesquisas relacionado à 

identidade do professor tem crescido consideravelmente, o que revelaria a crise da profissão e 

a busca por uma identidade, levando ao que o autor chama de “mal-estar” na sociedade 

contemporânea. Nóvoa (1992) acrescenta tal fato citando que a crise de identidade dos 

professores tem sido objeto de inúmeros debates nos últimos vinte anos, no qual há certa 

imposição da separação entre o eu pessoal e o eu profissional.  

Uma parte considerável dessa preocupação com  a  construção  da  identidade  do  

docente  provém da sua própria formação acadêmica, de forma tecnicista, exclusivamente 

teórica, fazendo com  que os professores estejam deixando de lado “a dimensão reflexiva da 

socialização profissional, cujo horizonte é o desenvolvimento da identidade profissional do 

docente” (NÓVOA, 1992, p. 23). 

Tal questão se agrava pela visão de Huberman (2000, p. 40), o qual relata que a opção 

de uma identidade profissional constitui uma fase decisiva no desenvolvimento docente e um 

forte contributo de influência no “sentimento de identidade pessoal”. Para o autor, o ato de 

escolher uma identidade profissional  implicará em renúncia a outras identidades e tal ato - 

escolher e renunciar – se mostra na “transição da adolescência, em que ‘tudo é ainda possível’, 

para a vida adulta, em que os compromissos surgem mais carregados de consequências” 

(HUBERMAN, 2000, p. 40).  

Diversos autores (CHAKUR, 2004; MARCELO, 2009; NÓVOA, 1992; GADOTTI, 

2003) relatam que essa crise se mostra na forma de um “mal-estar docente”, ligado a um 

processo de à desprofissionalização23, motivada por mudanças sociais que invertem a 

imagem do professor, desmotivando-o pessoalmente, causando insatisfação profissional, 

baixa-estima, indefinição de sua função etc. Gadotti (2003, p.11) alerta que “(...) para 

22 CARROLO, C. Formação e identidade profissional dos professores. In: ESTRELA, M. T. (Org.) Viver e 

construir a profissão docente. Lisboa: Porto, 1997. 
23 Nóvoa (1992, p.15) relata que a transposição desta atitude (separação entre o eu pessoal e o eu profissional) do 

plano científico para o plano institucional contribuiu para intensificar o controlo sobre os professores, favorecendo 

o seu processo de desprofissionalização.
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entender a crise de identidade dessa profissão é preciso colocar em evidência as características 

atuais da profissão docente”, já que estamos “diante de uma profissão massificada, o que 

realça o grande alcance dessa profissão e sua importância estratégica”. 

Derouet24 (1988, apud FONTOURA, 1991, p. 175) procura justificar os motivos de uma 

crise de identidade sócio profissional docente, relatando que os professores devem 

constantemente: 

— demonstrar aos alunos a utilidade e o interesse do que ensinam; 

— convencer os superiores hierárquicos (serviços centrais e órgãos de gestão da 

escola) da eficácia e criatividade dos seus planos de trabalho; 

— informar os colegas dos objectivos a atingir e dos constrangimentos da acção; 

— explicar aos pais a pertinência dos projectos e a eficiência dos processos; 

— mostrar a si próprios que são capazes, que têm aptidão para.  

Outro autor que tenta encontrar respostas para tal crise é Bolivar25 (2006, apud 

MARCELO, 2009) de forma especial, aos docentes dos anos finais e médio. A partir de seus 

estudos, as diversas mudanças nos últimos anos geram controversas e contradições no lado 

profissional dos professores. A crise de identidade profissional docente deve ser compreendida 

no cenário de mudanças no sistema escolar, relacionado ao que ensinar, novos atores, novas 

pressões, etc. No entanto, é importante lembrar que tais mudanças não se restringem à profissão 

docente, mas ocorrem dentro de um contexto geral, de rupturas “tradicionais de identificação 

sexual, religiosa, familiar ou ocupacional, transformações essas nas quais o local e  o global, a 

estabilidade e a mudança estão desempenhando um papel desestabilizador no que diz respeito 

às certezas que em outras décadas caracterizaram nossas sociedades” (MARCELO, 2009, p. 

114).  

Marcelo (2009, p. 115) discursa sobre tais mudanças relatando que: 

Cada uma dessas “constantes” representa também um desafio. O desafio de 

desenvolver processos que ajudem a situar a profissão docente como uma “profissão 

do conhecimento”, comprometida com o direito de aprender dos alunos. Não se trata, 

portanto, de esperar que as mudanças batam à porta da escola. Não se trata, tampouco, 

de introduzir computadores nas aulas como sinal externo de ultramodernidade. A 

docência como profissão precisa rever-se e reconstruir-se para continuar cumprindo 

os compromissos morais que veio desenvolvendo: assegurar o direito de aprender de 

todos os meninos e meninas, adultos e adultas.  

O que se percebe muitas vezes é a ocorrência de um choque de gerações, tradições e 

valores, nos quais o professor deve acompanhar ou mesmo ter a reflexão da mudança, mesmo 

24 DEROUET, J. L. La profession d’enseignant comme montage composite. Éducation Permanente, 96, pp. 

61-71, 1988
25 BOLÍVAR, A. La identidad profesional del profesorado de secundaria: crisis y reconstrucción. Málaga:

Aljibe. 2006.
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que isso seja visto como algo difícil de se adaptar. Dentro dessa discussão, Woodward (2012) 

concorda com tais questões relatando que antigas referências, como família, leis, religião, 

educação, estão em crise. Para a autora faltam referências “concretas”, seguras, para que o 

indivíduo (profissional) re/construa sua identidade. 

O choque identitário se constrói num contexto no qual novos grupos sociais buscam se 

afirmar e questionar os antigos padrões identitários.  Um exemplo claro na atualidade é a luta dos 

homossexuais por legitimação de seus direitos, expressões e espaços. Não se trata apenas de 

direitos jurídicos, mas, e principalmente, a sua inserção na sociedade como cidadãos que são. 

Nesse sentido o professor se vê frente “aos desafios do mundo (...) envolvendo ações, relações e 

interações sociais, (no qual) ocorrem situações de identificação e diferenciação para a consciência 

do sujeito” (PIMENTA, 1995, p. 32). Woodward (2012) relata que a identidade é relacional. 

Depende de algo externo. Depende de uma identidade que ela não seja, para que ela própria se 

constitua. Por isso se diz que ela é marcada pela diferença, como se mostra no exemplo abaixo.  

Figura 2: Identidade marcada pela diferença e pelo externo 

Fonte: Woodward (2012, p.72). 

Pelo que se percebe, os motivos da crise identitária docente são diversos, nos quais 

Gadotti (2003) complementa relatando que a docência tornou-se uma  profissão massificada, 

genérica, pois o professor precisa lutar contra a exclusão social, ser animador de grupos, 

organizar o trabalho e a aprendizagem dele e dos alunos. Uma das soluções vem da reflexão 

crítica e consciente de seus atos. Outro fato fundamental está na constante formação e visão de 

mundo, focando nas transformações que o mundo possa oferecer. Tais considerações deve fazer 

surgir uma profissão docente centrada em uma identidade docente, no qual a constante revisão 

dos atos deva prevalecer. Gadotti (2003, p. 5) concorda com tal visão sugerindo que:   
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Um velho professor está realmente desaparecendo e espero que nesse velho professor 

esteja nascendo um novo professor. Não é a profissão que está morrendo. É uma 

profissão que está renascendo. O professor não está morrendo, sua função não está 

desaparecendo, mas ela está se transformando profundamente, adquirindo uma nova 

identidade. E isso não é nada novo, pois cada geração de professores constitui sua 

própria identidade docente no contexto em que vive. Hoje o contexto é o próprio 

mundo globalizado. O professor precisa hoje adequar sua função, ensinar, educar no 

mundo globalizado, até para transformar profundamente o modelo de globalização 

dominante, essencialmente perverso e excludente.  

A questão da indissociabilidade do eu pessoal e do eu profissional remete à questão da 

construção da identidade de sentir-se e de ser professor. Segundo Derouet26 (1988, apud 

MOITA, 2000) a identidade profissional de professores é uma elaboração que perpassa a vida 

profissional em diferentes e sucessivas fases, desde a opção pela profissão, passando pela 

formação inicial e, de resto, por toda a trajetória profissional do professor, construindo-se com 

base nas experiências, nas opções, nas práticas, nas continuidades e descontinuidades, tanto no 

que diz respeito às representações, como no que se refere ao trabalho docente concreto. As fases 

na trajetória profissional têm sido estudadas por autores também mediante o emprego de 

Histórias de Vida, com destaque para Huberman (2000), em que a identidade profissional é  

posta em cheque pelo professor, em alguns momento da vida docente, mas se começa a se 

construir ainda antes do início da profissão. Vejamos então como isso se forma na visão de 

diversos especialistas. 

26 DEROUET, J. L. La profession d’enseignant comme montage composite. Éducation Permanente, 96, pp. 61-

71. 1988. 
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CAPÍTULO 2. FORMAÇÃO DOCENTE 

De tudo ficaram três coisas: 

A certeza de que estamos sempre começando, 

A certeza de que é preciso sempre continuar; 

A certeza de que seremos interrompidos antes de terminar. 

Por isso devemos fazer da interrupção um novo caminho; 

Da queda, um passo de dança; 

Do medo, uma escada; 

Do sonho, uma ponte; 

Da procura, um encontro. 

Fernando Pessoa 

Observando o poema de Pessoa, verificamos a palavra “certeza”, ilustrando questões 

difíceis de questionar. O mesmo se pode pensar em educação, ao nos referirmos que a prática 

pedagógica com qualidade está intimamente ligada à formação docente. Isso nos leva à 

necessidade de entender a formação do professor que exige qualificação, valorização 

profissional e políticas adequadas, considerando o exercício da função do professor. 

Nesse sentido, de que forma entendemos a formação? Que conceituações podemos 

construir sobre este tema, com o propósito de compreender o processo educacional em 

especial voltado ao professor? 

Segundo o dicionário Aurélio de Língua Portuguesa, o termo “formação” provém 

do latim formatione, formar, construir, moldar em uma forma a fim de que esteja do modo 

que se espera. Nesse sentido, associando à educação, podemos fazer a relação com um 

processo de interação e de transformação de conhecimentos. Paulo Freire (2011) referia-se à 

formação como um processo de fazer permanente em constante ação. Isso nos leva a reflexão 

de que a formação não se processa pelo acúmulo de conhecimento, mas pelo desenvolvimento 

pessoal, com o auxílio de outros subsídios: Livros, relacionamentos, aulas, experiências, 

estudos, entre outros. Usando a fala do mesmo Freire (2005, p. 68) “ninguém educa ninguém, 

ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo”.  

Buscando referências em Garcia (1999), o autor denota que a formação pode adquirir 

aspectos diversos, dependendo do sentido que se refere ao objeto da formação, ou a concepções 

do sujeito. O autor verifica a formação basicamente em três questões: 

 Função social: tal ponto deve ser visto através de transmissão de saberes, de saber-

fazer ou saber-ser, fazendo referência aos conceitos, aos procedimentos e às atitudes,

consecutivamente. Tendo em vista finalidades educacionais do sistema socioeconômico
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ou da cultura dominante, tais pontos, nos levam aos seguintes questionamentos: o que 

se deve saber? O que se deve saber fazer? E como se deve ser?  

 Processo de desenvolvimento e de estruturação da pessoa: tal questão se dá num

processo de maturidade profissional, através da experiência, sendo auxiliada

principalmente tendo por base a reflexão.

 Formação como instituição: desenvolve-se entre a relação com a organização da

entidade que planeja e desenvolve as atividades de formação, através de um processo

formativo mais formal.

Tais questões nos dão embasamento para compreender que o conceito de formação

pode ser vista por diversas perspectivas, mesmo havendo uma tendência para verificarmos tal 

conceito ao desenvolvimento pessoal e profissional. Adentrando em uma perspectiva mais 

profissional, pessoal e organizacional (contexto escolar), Nóvoa (1992, p. 26) aponta novas 

ênfases sobre a formação de professores, no qual se tem ignorado o desenvolvimento pessoal, 

confundindo os termos “formar e formar-se”. Sobre a importância da formação pessoal, 

Zabalza27 (1990, apud GARCIA, 1999, p. 19) ressalta que: 

O processo de desenvolvimento que o sujeito humano percorre até atingir um estado 

de plenitude pessoal. [...] Inclui problemas relativos aos fins e/ou modelos a alcançar, 

os conteúdos / experiências a assumir, ás interações sujeito-meio, aos estímulos e 

plano de apoio no processo. Mantém relação com o ideológico-cultural, como 

espaço que define o sentido geral dessa formação como processo.  

Percebe-se que existe uma relação muito forte do pessoal na formação, que não quer 

dizer que isso se faça de forma autônoma, isolada de outras questões. Isso pode ser confirmado 

através das concepções de Garcia (1999) sobre formação: autoformação, heteroformação 

e interformação. Na autoformação o sujeito, de modo autônomo, age e tem sob sua 

tutela, os processos e os fins da própria formação, sob sua própria responsabilidade. Na 

heteroformação, se deve a uma causa externa que se estrutura e se desenvolve através da 

interferência de especialistas e/ou teorias, sem participação maior do sujeito, mas tendo 

sempre em atenção sua participação nessa formação. Já a interformação é compreendida na 

forma de ações educativas entre os professores em processo de aperfeiçoamento dos 

conhecimentos ou mesmo na formação de futuros professores, havendo nesse caso maior 

relação entre o formando e a formação, que tem como apoio privilegiado a equipe pedagógica. 

27 ZABALZA, A. Fundamentación de la Didáctica y del conocirniento didáctico. In.: MEDINA, A. e 

SEVILLANO, M.L. (coords.). Didáctica adaptación. Madri: UNID, 1990. 



43 

No entanto, Marcelo28 (1989, apud GARCIA, 1999, p. 47) nos adverte que a formação 

docente não deve ser entendida como mero treinamento, já que o professor não é um técnico 

que simplesmente executa instruções pré-elaboradas. O autor ressalta que “a recente, mas 

frutífera, linha de investigação sobre pensamentos do professor ensinou-nos que os professores 

não são técnicos que executam instruções e propostas elaboradas por especialistas”. 

Isso leva-nos a admitir que o professor seja o principal sujeito da sua própria profissão. 

Como relata Ferry29 (1983, apud GARCIA, 1992, p. 22), o processo formativo de professores 

é “um processo de desenvolvimento individual destinado a adquirir ou aperfeiçoar 

capacidades” requerendo “equilíbrio entre competência na disciplina ensinada e competência 

pedagógica e deve ser cuidadosamente respeitado” (DELORS, 2004, p.162).  

2.1. Especificidades da formação docente 

Marcelo (1989, apud GARCIA, 1992) acrescenta nessa discussão seu ponto de vista 

na diferenciação da formação de professores em relação a outras atividades, enfatizando três 

dimensões: a) duplicidade na formação, tendo em vista a combinação entre a formação 

acadêmica com a científica, a literária, a artística, pedagógica, etc.; b) a formação de 

professores é um tipo de formação profissional que tem a responsabilidade de formar 

profissionais; c) a formação de professores é um ato de formar formadores, devendo 

influenciar a própria prática docente no processo formativo. 

Na mesma linha, Formosinho (2001) demonstra que a formação de professores tem 

algumas particularidades em relação à formação de outros profissionais, já que especificidades 

intrínsecas à profissão docente se aprendem pela vivência da discência. O autor relata tais 

diferenças dizendo que: 

• Em primeiro lugar, a docência é uma profissão que se aprende desde que se

entra na escola pela observação do comportamento dos nossos professores. 

• Em segundo lugar, há neste campo, na maior parte dos países, menos

instâncias de regulação externa do que noutras profissões. Não há neste campo 

geralmente ordens profissionais que exerçam o controlo de acesso à profissão, 

reconheçam e acreditem os cursos de formação inicial, concedam licenças 

profissionais, regulem o exercício profissional, produzindo códigos de boas práticas 

e um código deontológico, inspecionando e disciplinando. 

• Uma terceira especificidade da formação de professores, em face de outras

formações profissionais, reside no facto de haver uma política específica e detalhada 

para a educação escolar. Com este carácter de intervenção forte do Estado, não 

existem políticas semelhantes para a justiça, para as obras públicas, para a atividade 

empresarial, para a saúde, etc. 

28 MARCELO, C. Introducción a la Formación del Professorado. Teoría y Métodos. Sevilla: Servicio de 

Publicaciones de la Universidad, 1989. 
29 FERRY, G. Le Trajet de la Formation – les Enseignants entre la Théorie et la Pratique. Paris: Dunod. 1983. 
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• Uma quarta especificidade, comum aos países ibero-latino-americanos, de

tradição centralizada, reside no facto de a maioria dos professores ser recrutada e 

colocada pelo Estado, ser funcionário público. (FORMOSINHO, 2001, p. 48). 

Nessa perspectiva de educação e de formação de professores, Freire (2011, 2005) se 

diferencia, a partir de algumas respostas como aportes para a reflexão para as vivências, as 

quais o autor considera como princípios básicos aos processos formadores. Destacam-se então: 

a) a formação seja ela inicial ou continuada necessita de um contexto de problematização

da realidade, do meio; b) o ouvir como base do diálogo é uma prática e também um conteúdo 

essencial no processo de formação; c ) o tempo é uma dimensão básica para a materialidade 

das políticas e da praticas educativa; d) a relação do dialogo é expressão da relação teoria-

prática que revela a sustentação de uma concepção de formação.  

Pela visão de Garcia (1999, p.22), a formação é um fenômeno complexo e diverso, no 

qual “o indivíduo, a pessoa, é o responsável último pela ativação e desenvolvimento de 

processos formativos”. Tais concepções pela visão de diversos autores (FREIRE, 2011; 

GARCIA, 1999; MARCELO, 1989; DELORS, 2004; NÓVOA, 2000; entre outros) acerca da 

formação docente nos leva a enunciar alguns pressupostos, tais como: 

 A formação engloba uma dimensão pessoal de desenvolvimento humano global;

 Tem ligação com a capacidade e a vontade de formação;

 A formação não se realiza apenas de forma isolada, tendo em vista que é através da

interformação que os docentes podem encontrar contextos de aprendizagem que

desenvolvam os objetivos de aperfeiçoamento pessoal e profissional.

 Está intimamente ligada com a aquisição de experiências, mas o docente não é uma

tábua rasa, já que manteve constante relação com a profissão no decorrer da vida.

Um dos fatores mais importantes desse processo de formação de professores, é que ele 

deva propiciar situações que possibilitem a reflexão e a tomada de consciência das limitações 

sociais, culturais e ideológicas da profissão docente, tendo sempre como objetivo  um  projeto 

pessoal  e coletivo (GARCIA, 1999). 

2.2. Formação de professores – conceitos e teorias 

Diéguez30 (1980, apud GARCIA, 1999, p.22), define a formação de professores como 

“ensino profissionalizante para o ensino” e objetiva-se a contribuir para o desenvolvimento 

30 DIÉGUEZ, J.L. Didatica General. Madri: Ed. Cincel, 1980. 
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profissional dos agentes responsáveis pela educação gerações futuras. Nesse sentido, a 

formação de professores representa, segundo Garcia (1999, p. 22), “um encontro entre pessoas 

adultas, uma interação entre formador e formando, com uma intenção de mudança, 

desenvolvida num contexto organizado e institucional mais ou menos delimitado”.  

Tal citação, nos leva as considerações de Moita (2000, p. 115), o qual cita que 

“ninguém se forma no vazio. Formar-se supõe troca, experiência, interações sociais, 

aprendizagens, um sem fim de relações”. A autora reforça que compreender como cada pessoa 

se forma e aprende, respeitando suas singularidades suas ações reações e interações, nos faz 

compreender que a vida é um processo de formação. O termo processo é bem trabalhado por 

Dominicé31 (1985, apud MOITA, 2000) identificando-o a um desenvolvimento complexo, um 

conjunto em movimento, num sentido global da vida de cada pessoa.  

Isso nos leva a verificar que o produto final nunca estará pronto, já que o processo é 

algo contínuo e nunca acabado. Tal questão aumenta a responsabilidade na identificação da 

formação docente que se faz dentro de um processo e ao mesmo tempo em um processo 

sistemático e organizado que deve incluir não apenas aqueles que estão se preparando para a 

carreira docente, mas todos os que já têm experiência de ensino.  

Segundo Canário (2003, p.10) a formação tende, dentro de um processo, a articular-se 

com a produção de mudanças, e vê tal fato como ato de uma evolução de concepções 

“(instrumental e adaptativa) de formação para a mudança, para outra concepção de formação 

na mudança, devolvendo à acção interactiva dos actores, em contexto, o principal 

protagonismo.” 

Ratificando a noção de evolução processual, Garcia (1999, p.26) verifica que o 

conceito de formação deverá ser o mesmo, vindo a mudar os conteúdos ou as metodologias 

destas, ou ainda, que a formação poderá ser individualizada ou em equipe, dando ênfase a esta 

última, pois a seu ver, é “muito mais interessante e com maior potencialidade de mudança”. 

Tais conceituações vêm reforçar que há necessidade de aquisições, aperfeiçoamentos ou 

enriquecimentos de questões básicas de currículo, desenvoltura, relacionamento, técnicas, 

entre outras. Fazendo uso da fala de Campos (2001, p. 4), “a formação profissional de 

professores não se destina apenas a capacitar para analisar, compreender ou explicar a 

realidade educativa. Visa também preparar os docentes para nela intervir, transformando-a”. 

Garcia (1999, p.25), em sua concepção de formação de professores relata que tal campo: 

31 DOMINICE, P. Ce que la vie leur a appris”. In Pratiques du récit de vie et théories de la formation [M. 

Finger e C. Josso, eds.]. Genève: F.P.S.E./Université de Genève, Cahier n." 44, pp. 99-121, 1985. 
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estuda os processos através dos quais os professores – os professores em formação ou 

em exercício – se implicam individualmente ou em equipe, em experiências de 

aprendizagem através das quais adquirem ou melhoram os seus conhecimentos, 

competências ou disposições, e que lhes permite intervir profissionalmente no 

desenvolvimento do seu ensino, do currículo e da escola com o objetivo de melhorar 

a  qualidade da educação que os alunos recebem.  

Nesse sentido, Estrela (2010, p. 64) vê maior pertinência na formação docente o intuito 

de facilitar sua prática. Assim a autora descreve o que o processo de formação deve garantir ao 

docente “o desenvolvimento de atitudes de escuta, de respeito pelo outro e pela sua autonomia 

e de empatia; crença nas suas próprias potencialidades e nas capacidades dos seus alunos; e 

desenvolvimento das capacidades de leitura de sentimentos e expressão de sentimentos”. A 

autora valoriza uma formação objetivada no profissionalismo emocional partindo da expressão 

de sentimentos. Reforçando os referenciais anteriores, Estrela (2010, p. 65) ratifica que: 

sem negligenciar os conhecimentos que se podem obter através da análise dos 

programas de formação atrás mencionados, julgamos que nenhuma formação deve 

partir de um “pronto-a-vestir”, mas tem de ser construída a partir da análise das 

aspirações e necessidades dos professores em formação. 

Faz-se necessário lembrar que a avaliação da qualidade da formação recebida pelo 

docente reflete no ensino que os alunos recebem, além disso, na escola atual, o trabalho do 

professor não se restringe à sua atuação em sala, já que tem que de realizar outras atividades 

colaborativas (projetos educativos, atuação em decisões na escola, montagem de boletins e 

outros), fazendo com que sua formação inclua também esses aspectos. Nesse sentido, Marcelo 

(1989, apud GARCIA, 1999), desenvolve alguns princípios que deveriam permear a formação 

de professor na atualidade:  

1. O processo de formação docente deve visar um processo e não apenas sua formação básica

e inicial, apresentando princípios éticos, didáticos e pedagógicos; 

2. O objetivo a melhoria do ensino deve nortear sua formação orientados para a inovação, o

desenvolvimento do currículo e pela constante mudança; 

3. Desenvolvimento curricular e desenvolvimento organizacional da escola devem caminhar

juntos, a fim de desenvolver o processo de formação docente; 

4. Desenvolvimento da articulação entre formação acadêmica disciplinar com a formação

pedagógica; 

5. Integração entre aspectos teóricos e práticos em todo processo de formação, sob a constante

prática da reflexão; 

6. Coerência entre a formação recebida e o tipo de ensino que se espera que ele desenvolva,

havendo inclusive suporte para tal; 
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7. Levar em conta questões particulares como características, personalidades, interesses,

necessidades e o contexto em que cada professor ou grupo de professores estiver inserido, com 

o objetivo de fomentar a reflexão da/na ação.

Tais pontos levantados são fundamentais para que outra formação de professores 

contribua efetivamente para o abandono do que Morgado (2005, p. 106) chama de “tradicional 

cultura de reprodução, que tão profundamente tem marcado a vida das escolas, e se caminhe 

no sentido de alterar todo este quadro, construindo uma verdadeira cultura de recriação”.  

Hewton32 (1988, apud GARCIA, 1992, p. 68) complementa a fala anterior ao estabelecer 

diferentes níveis e categorias quanto ao tipo de necessidades de formação assinaladas pelos 

professores: 

1. Necessidades relativas aos alunos: necessidades de aprendizagem dos alunos

tratamento da diversidade, problemas de disciplina, rendimento, motivação, etc.

Métodos de diagnóstico: observação, discussão em grupo, entrevistas,

questionários, diários dos alunos, gravações áudio e vídeo, etc.

2. Necessidades relativas ao currículo: o desenvolvimento de novos planos

curriculares implica a necessidade de aperfeiçoamento profissional dos

professores, nomeadamente novos estilos de ensino, de apresentação da

informação, de comunicação de avaliação, de definição dos objetivos, etc.

Métodos de diagnóstico: análise de materiais e documentos (planos curriculares),

observação da aula, entrevistas a alunos e professores, registos áudio/vídeo,

questionários, etc.

3. Necessidades dos próprios professores: mais ligadas à abordagem dos

professores, como profissionais e como pessoa, do que ao ensino. Prendem-se

com desenvolvimento da carreira docente, maior satisfação no trabalho, redução

de ansiedade, etc. Métodos de diagnóstico: autoanálise, discussão com os colegas,

entrevistas; questionários de auto avaliação, observação feita pelos próprios

colegas, etc.

4. Necessidades da escola/instituto enquanto organização: necessidades da

instituição na sua globalidade, do currículo, dos alunos (formas de agrupamento),

da organização e dos professores (papéis e responsabilidade, comunicação entre

professores), do clima interno, das relações com o exterior. Métodos de

diagnóstico: análise da escola no seu todo ou por departamentos através de

questionários e discussões de grupo.

2.3. Modelos de formação de professores 

Tomando por tais citações acima, percebe-se que o processo de formação docente tenha 

como objetivo principal desenvolver o futuro professor em toda a sua singularidade, a fim de 

que seja responsável pela formação do jovem com quem vai atuar. Isto significa que a 

formação das futuras gerações está ligada diretamente a formação desse profissional, dando 

um caráter muito mais significante na sua atuação.  

32 HEWTON, E. School Foused Staff Develapment. London: Falmer, 1988. 
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Nesse caso, a “formação assume uma posição de inacabamento, vinculada à história de 

vida dos sujeitos em permanente processo de formação, que proporciona a preparação 

profissional” (VEIGA, 2008, p. 15). Se comungarmos com Freire (2011, p.14) que define a 

formação como sendo o “ato de dar forma a algo; ter a forma; pôr em ordem; fabricar; tomar 

forma; educar”, leva-nos a conclusão que para formarmos devemos nos formar. É uma questão 

de ação e reação que nunca se acaba, mas que se faz num processo. Todo o processo da 

formação de professores provém de certa imagem do que deve ser o professor, ou seja, os 

conteúdos, estratégias e métodos.  

Nesse sentido, Garcia (1999), baseando-se em diversos autores (FREIMAN, 1990; 

ZEICHNER, 1983; PÉREZ GÓMEZ, 1998, entre outros), apresenta cinco orientações 

conceituais para a formação de professores, como ilustrado no quadro abaixo:  

Quadro 1- Classificação de orientações conceituais sobre a formação de professores 

segundo diferentes autores: 

GARCÍA (1999) Crítica/Social ou 
Social-reconstrucionista 

Pessoal ou 
Personalista 

Tecnológica 

- Abordagem Prática 

- Abordagem tradicional 

- Abordagem reflexiva
sobre a prática 

- Abordagem 

Acadêmica

- Abordagem 

enciclopédica 

- Abordagem 

compreensiva

JOYCE 

(1975) 
Progressista Personalista Competências Tradicional Acadêmica 

HARTNETT 
E NAISH (1980) Crítica Tecnológica Artesanal 

ZEICHNER (1983) 
Indagação Personalista Condutista Artesanal Acadêmica 

KIRK 

(1986) 
Radicalismo Racionalismo 

ZIMPHER E 
HOWEY 

(1987) 

Crítica Pessoal Técnica Crítica 

KENNEDY 

(1987) 

- Aplicação de 
competência; 

- Aplicação de 
princípios e teorias 

- Ação deliberativa; 

- Análise crítica 

PÉREZ GÓMEZ 

(1998) 

- Abordagem  crítca  e  de 

reconstrução social 

- Abordagem   de 
investigação-ação 

- Modelo de treino 

Modelo   de   adoção de 

decisões

- Abordagem tradicional 
- Abordagem reflexiva

sobre a prática 

- Abordagem 

enciclopédica 

- Abordagem 
compreensiva

Fonte: GARCÍA (1999, p. 33). 

A importância de verificar as cinco orientações faz referência com a compreensão do 

fenômeno da formação de professores, porém, é necessário enfatizar a complexidade dessa área 

de investigação e que nenhuma das orientações ou perspectivas explica e compreende, na 

sua totalidade tal fenômeno formativo.  



49 

Além disso, cabe salientar que cada orientação conceitual da formação do professor está 

relacionada a perspectivas diferenciadas dos vários atores envolvidos no processo de ensino 

e aprendizagem, incluindo a instituição escola. Tais perspectivas devem receber a análise 

sócio-cultural-histórica de cada um, sendo repensadas a partir de suas múltiplas realidades 

locais, respeitando a história e o meio de cada professor, buscando contemplar uma dimensão 

pessoal de desenvolvimento. Torna-se necessário uma descrição mais detalhada de cada uma 

das cinco orientações a fim de compreender a formação docente. 

2.3.1. Orientação acadêmica 

Na formação inicial, a orientação acadêmica é considerada a orientação predominante 

em relação às outras, dando ênfase ao papel do professor como especialista numa área 

disciplinar, na intenção de dominar um conteúdo específico. Nesta orientação, a formação é 

entendida como um processo de transmissão de conhecimentos científicos e culturais, na 

perspectiva de uma formação especialista. Nesse sentido Pérez Gómez (1998, p. 360) relata que 

“a formação de professores consiste no processo de transmissão de conhecimentos científicos 

e culturais de modo a dotar os professores de uma formação especializada, centrada 

principalmente no domínio dos conceitos e estrutura disciplinar da matéria em que é 

especialista”.  

O autor distingue ainda na orientação académica duas abordagens. A primeira 

abordagem, intitulada de “enciclopédica”, enfatiza a importância do conhecimento do 

conteúdo, considerando-o como o conhecimento mais importante que o professor deva ter. O 

segundo completa o primeiro e fazendo relação ao conhecimento que o professor possui dos 

“paradigmas de investigação assumidos como válidos por uma comunidade de investigação 

num determinado momento” (PÉREZ GÓMEZ, 1998, p.361). 

2.3.2 Orientação tecnológica. 

Tendo sua origem na psicologia condutista33, a orientação tecnológica da formação de 

professores, o ensino é visto como uma ciência aplicada e o professor é concebido como uma 

espécie de técnico que controla as aplicações do conhecimento científico produzido por 

outros, gerando regras de atuação. A formação de professores centrada nas competências é um 

modelo de formação representativa da orientação tecnológica, dando ênfase ao princípio da 

33 A psicologia condutista descreve a aprendizagem de acordo com as alterações que se podem observar no 

comportamento de um indivíduo. 
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individualização (cada indivíduo tem o seu programa de formação e realiza-o ao seu próprio 

ritmo). Segundo Pérez Gómez (1998, p. 362) tal formação faz constante uso “de materiais 

instrucionais, módulos, para facilitar a aquisição de competências”. 

Tal orientação está voltada para o conhecimento e destrezas básicas para o ensino, 

na qual, ensinar tem ligação com a aquisição de práticas que provêm de estudos científicos 

sobre o ensino e as competências são definidas na ação.  

Um dos principais pontos que integram a orientação tecnológica é o desenvolvimento 

da competência para a tomada de decisões. A ênfase dada não é que o professor possua 

competências, mas que consiga decidir e selecionar qual a melhor competência em uma 

determinada situação.  

2.3.3. Orientação personalista 

Tendo sua origem na psicologia da percepção, do humanismo, da fenomenologia, a 

orientação personalista da formação de professores considera que cada indivíduo desenvolve 

estratégias próprias para ser professor, sendo a pessoa do docente que ocupa o principal papel 

na formação, visando atingir o desenvolvimento pessoal profissional. 

Tal orientação dá relevância ao caráter pessoal do ensino, objetivando a capacidade de 

serem pessoas com um autoconceito positivo. Segundo Garcia (1999, p.38) “um bom 

professor é uma pessoa, uma personalidade única, um facilitador que cria condições que 

conduzem à aprendizagem e, para consegui-lo, os professores devem conhecer os seus 

estudantes como indivíduos”. Como esta orientação valoriza questões individuais de cada 

docente e enfatiza suas formas específicas de ser professor, ele passa a ser o maior recurso 

na formação, concluindo que ensinar não é só uma técnica.  

Para tais programas de formação o mais importante está na autodescoberta, à 

conscientização de si próprio do que ensinar o professor a ensinar. Esses princípios levam a 

formação ligada à prática, sendo esta integrada na formação e não distanciada para o final da 

formação. 

Uma formação centrada no caráter individual e pessoal, focadas em atitudes, conceitos 

de si próprio, autoconceito e desenvolvimento mostram-se de extrema importância para a 

consolidação de uma formação que compreenda o fenômeno educativo. Sendo assim, a 

formação de professores deixa de ser um processo de ensinar a ser professor, mas uma 

autodescoberta que o instiga a ser um facilitador da aprendizagem, ou seja, os professores 

necessitam conhecer seus alunos como indivíduos (GARCIA, 1999). 
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2.3.4. Orientação prática 

Juntamente com a orientação acadêmica, a orientação prática tem sido as mais 

utilizadas na formação de professores. A orientação prática é mais desenvolvida na 

organização de práticas de ensino, valorizando o aprender com a experiência. Para Perez 

Gomes (1998, p. 363) essa orientação analisa o ensino como “uma atividade complexa, que 

se desenvolve em cenários singulares, claramente determinados pelo contexto, com 

resultados em grande parte imprevisíveis e carregados de conflitos de valor que requerem 

opções éticas e políticas”. 

Tal perspectiva verifica que a formação de bons professores está ligada a inserção destes 

em experiências práticas que combinem observação, experiência direta e inter-relações com 

colegas já experientes. Dessa forma, um docente em fase de aprendizagem, ao trabalhar com um 

bom professor por determinado tempo, adquire competências práticas e aprende em situações 

reais. A orientação prática nos mostra que esta experiência une o docente aprendiz da realidade, 

facilitando as aprendizagens para a sua função. 

Como no caso da orientação acadêmica, Perez Gomes (1998) subdivide a orientação 

prática em dois tipos de  abordagens  distintas,  compreendendo  a abordagem tradicional e 

a reflexiva.  Na primeira, as práticas de ensino são vistas como um processo no qual o 

professor mais experiente fornece ao jovem professor um grupo de competências e atitudes 

que este se apropria pela observação e imitação. Realizado por tentativas, acertos e erros 

pelos professores em formação, o professor aprendiz tem uma atitude passiva perante a sua 

aprendizagem.  

A segunda abordagem dentro dessa orientação é a reflexiva34 sobre a prática. 

Diferenciando-se da abordagem anterior, esta incorpora a integração entre teoria e prática, 

já que o professor analisa e investiga sua prática, permitindo repensar a sua teoria e as próprias 

atitudes. Nesse caso o professor passa a ter mais autonomia sobre seus atos e constrói seus 

modelos, refletindo constantemente sobre seus atos. 

Analisando que a reflexão e a ação podem ocorrer simultaneamente ou de forma 

separada, García (1999) verifica quatro formas de reflexão. Primeiramente a “Introspecção”, 

na qual a reflexão é interiorizada e pessoal, recorrendo a relação à atividade cotidiana. A 

segunda forma de reflexão é a de “Exame”, que implica numa referência do professor a 

34 A abordagem reflexiva sobre a prática, foi fundamentado em Dewey e, principalmente em Donald Schön, autor 

que propôs o conceito de reflexão-na-ação sendo o processo mediante o qual docentes aprendem através da análise 

e interpretação da sua própria atividade docente. Tais abordagens serão aprofundadas no próximo capítulo.  
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acontecimentos ocorridos ou que possam ocorrer. A “Indagação” vem logo depois e está 

ligada a noção de investigação-ação que se faz por meio da análise da prática, levantando 

estratégias na intenção de melhorar sua prática. A quarta é intitulada de “Espontaneidade” 

sendo a mais relacionada com a prática. Conhecida como reflexão-na-ação, esta envolve os 

pensamentos que os docentes têm no ato de ensinar. É através desta reflexão que os professores 

improvisam, resolvem problemas e abordam situações divergentes. 

2.3.5. Orientação social-reconstrucionista 

A orientação social-reconstrucionista tem por objetivo uma reflexão perante um 

compromisso ético e social, em busca da capacidade de contextualizar seu meio social. Dentro 

dessa perspectiva, Garcia (1999, p. 44) afirma que a “formação de professores deve 

desenvolver nos alunos a capacidade de análise do contexto social que rodeia os processos de 

ensino aprendizagem”. Perante tal orientação, a formação docente está diretamente ligada com 

processos de mudanças, inovações e desenvolvimento do currículo, pois verifica os 

professores como sujeitos comprometidos com os princípios de justiça social e democracia. 

Tais questões permitem que o professor entre num processo de questionamento de aspectos 

do ensino já tidos como válidos. Nesse sentido, uma das funções da formação de professores 

será, “transformar as concepções estáticas prévias dos professores em formação acerca do 

ensino, gestão da classe, autoridade ou contexto educativo” (GARCIA, 1999, p.45).  

Perante a formação de professores, a orientação social-reconstrucionista mantém uma 

estreita relação com a teoria crítica ao ensino e ao currículo, desenvolvendo competências de 

análise do contexto social em que permeia os processos de ensino-aprendizagem. Essas 

condições reflexivas, a par das concepções ligadas a aprendizagem, implicam em questionar 

aspectos do ensino que geralmente são engessados e tidos como válidos. Isso auxilia nas 

mudanças de concepções estáticas de professores em formação. 

Tendo em vista que cada orientação conceitual faz referência a diferentes perspectivas 

e formas diversas de conceber os diferentes elementos do sistema educativo, cabe considerar, 

como ressalta Feiman-Nemser35 (1990, apud GARCIA, 1999), que nenhuma orientação oferece 

um modelo completo para orientar o desenvolvimento de um programa de formação de 

professores, sendo necessário, porém, conhecê-los e refletir sobre cada um, deixando ao próprio 

docente suas conclusões. Altet (2000, p. 24) reforça essa ideia ao relatar que “uma verdadeira 

35 Feiman-Nemser, S. Teacher preparation: Structural and conceptual alternatives. In W. R. Houston, (Ed.), 

Handbook of Research on Teacher Education. New York: MacMillan, 212-223, 1990. 
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formação profissional dos professores tem necessidade de se apoiar não só em conhecimentos 

didáticos, mas também em conhecimentos profissionais pedagógicos, num saber da prática”.   

Relatando a questão do currículo de um programa de formação inspirado nestes 

modelos, Garcia (1999, p. 47) o coloca como sendo aberto, construído à medida das 

necessidades de cada formando, são modelos que auxiliam a seguir uma formação 

contextualizada e “não se trata de traduzir situações pedagógicas em saberes formalizados, 

dogmáticos, prescritivos para aplicar na aula, mas antes de produzir, por meio da investigação, 

instrumentos conceptuais de análise das práticas e das situações pedagógicas”. Morgado (2005, 

p. 106) reforça a ideia de mudanças educacionais a partir de uma visão mais aberta à educação

em modelos que leve a problematização. Nesse sentido o autor alerta que: 

para a noção de currículo como resultado de uma construção participada, o que, por 

si só, obriga a uma alteração transversal e vertical da gramática escolar, passando 

também pela necessidade de problematizar, com seriedade, a formação inicial e a 

formação contínua de professores. Aliás, a própria cultura docente é, em muito, 

enfatizada por elas. Uma outra formação de professores poderá efetivamente 

contribuir para que se abandone a tradicional cultura de reprodução, que tão 

profundamente tem marcado a vida das escolas, e se caminhe no sentido de alterar 

todo este quadro, construindo uma verdadeira cultura de recriação.  

Fazendo uso do pensamento de Libâneo (1998, p.84) a formação de educadores críticos 

faz com que sejam “desafiados a repensar objetivos e processos pedagógico-didáticos em sua 

conexão com as relações entre educação e economia, educação e sociedade técnico-científica-

informacional, para além dos discursos contra o domínio do mercado e a exclusão social”. Por 

outro lado sabemos também que, atualmente, os cursos de formação docente não são suficientes 

para garantir a qualificação de professores e que sua formação atual não apresenta condições 

que satisfaçam a tantas exigências. Esta questão passa a ser um eixo norteador para 

aprofundamento de temáticas sobre a técnica do saber fazer do professor. Tendo em vista, que 

a formação docente é uma tarefa difícil, complexa e desafiadora que sentimos a necessidade de 

dar relevância à questão do saber fazer do professor, enfatizando a importância de sua formação, 

seja ela inicial ou continuada. 

2.4. Um olhar sobre Formação inicial e continuada de Professores. 

Quando nos referimos à formação de professores,  deve-se sempre pensar num processo 

permanente incorporando as dimensões inicial e continuada. Analisando de uma maneira mais 

ampla, ela deve ultrapassar aquela visão de práticas formais de origem de ações governamentais 

e educacionais, verificando-se também inserido no cotidiano do exercício profissional como 
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uma prática pedagógica escolar efetiva ou mesmo uma autoformação, uma formação não 

formal36. Tomando a perspectiva de Paulo Freire (2005, p. 72), através da pedagogia do 

oprimido, tais pontos tomam forma referenciando que a “educação em favor da emancipação 

permanente dos seres humanos, considerados como classe ou como indivíduos, [educação que] 

se põe como um fazer histórico em consonância com a também histórica natureza humana, 

inclusive, finita, limitada”. 

O termo “emancipação dos seres humanos” pode ser visto como a base da formação, 

seja ela inicial ou continuada, mas que para isso se conclua é necessário um contexto de 

problematização da realidade. Dessa forma, problematizar as questões ligadas à educação é 

uma exigência da formação de professores como conteúdo programático e prática docente. 

Nesse caso, problematizar significa encarar a educação dentro de um contexto 

cultural, histórico e socialmente situado, a partir do qual o educador reflete em formação. 

Significa também, não ver a realidade como pronta e acabada, mas como ato que requer a 

aprendizagem do refletir rigoroso e do pensar problematizador. Campos (2001, p. 4) verifica 

que a formação de professores “não se destina apenas a capacitar para analisar, compreender 

ou explicar a realidade educativa. Visa também preparar os docentes para nela intervir, 

transformando-a”. Somando essas questões – transformação, emancipação, problematização - 

Moita (1996, p. 115) desenvolve a ideia de que o processo de formação “pode assim considerar-

se a dinâmica em que se vai construindo a identidade de uma pessoa. Processo em que cada 

pessoa, permanecendo ela própria e reconhecendo-se a mesma ao longo da sua história, se 

forma, se transforma, em interação”.  Lopes, Correia e Charlot, (2009, p. 12, grifos dos autores) 

resumem essa ideia relatando que: 

 

 Na formação dos professores trata-se de abandonar abordagens fundamentadas 

numa racionalidade técnica e de preferir as que enfatizam o que há de 

fundamentalmente humano no exercício da docência, dando prioridade a uma 

formação na perspectiva multidimensional humana cognitiva pedagógica, política 

e social que tenha a teoria e os saberes científico-acadêmicos aliados à prática e aos 

saberes da experiência como eixos complementares do processo de formação.  

 

 

A formação inicial e a formação contínua de professores assumem, dessa forma, uma 

posição de ajuste em todo este processo de mudança educativa, favorecendo à renovação do 

sistema educacional e humano do professor. Morgado (2005, p.109) não nega a ação dos 

                                                           
36 Referi-mo-nos a formação não formal, àquela feita sem uma instituição específica, feita pelo docente ao docente, 

por exemplo, a assinatura de uma revista especializada, participação de palestras ou seminários, leituras 

diversificadas de sua área, visitas a locais pertinentes a sua área, etc.  
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professores nesse processo, mas vê uma responsabilidade bem maior nas ações políticas por 

parte dos governos na intenção de desenvolver e programar atitudes que garantam uma 

formação docente que “facilite a apropriação dos processos de inovação, que valorize as 

iniciativas ao nível local [e] que contribua para construir a centração da escola e das suas 

práticas nos alunos”. Tal perspectiva comunga com Canário (2003) no qual vê a formação 

articulada com produção de mudanças de natureza organizacional. O autor aposta em uma 

formação, inicial ou continuada, como evolução no sentido de formação para a mudança, no 

qual haja maior interação entre os atores que participem desse processo, tornando-os 

protagonistas de sua própria ação.  

Para Roldão (2001), tal questão implica tomarmos a formação docente tal qual uma 

atividade profissional que, como qualquer outra profissão, se constrói socialmente num âmbito 

de desenvolvimento contínuo e de processo permanente. Significa também, “conceber a 

formação inicial como primeira etapa e base estruturadora de percursos profissionais 

autónomos, na perspectiva do potencial acréscimo do seu desenvolvimento (contínuo) e 

qualidade” (ROLDÃO, 2001, p. 32). 

Tendo em vista que o processo de formação de um professor é longo e contínuo, 

Mesquita (2013, p. 42) denomina as diversas alterações ocorridas como sendo metamorfoses, 

que descreve como sendo: “alteração de comportamentos; assimilação de novos 

conhecimentos; consagração de competências profissionais; modificação do eu pessoal e 

profissional; tudo isto perante uma sociedade que, também ela, se metamorfoseia em todas as 

áreas do saber e em cada segundo que passa”. 

Tomando o pensamento da autora, qualquer formação, implica também, em um 

empreendimento na sua construção pessoal e profissional, tendo em vista que irá atuar no social, 

em contextos diferenciados e modificados. Isso justifica a formação permanente, pois, como 

cita Le Boterf 37(2000, apud MESQUITA, 2013) a sociedade do século XXI já não é mais a 

sociedade do século XX e, ser competente no seu ano vigente, não significa a mesma coisa que 

ter-se sido competente quando você se diplomou, ou mesmo em suas primeiras formações 

continuadas. Para o autor, valorizar um profissional pela sua experiência, já não tem mais 

validade, pois é norma que a pessoa se atualize e que construa constantemente novas 

competências “que não foram previstas nem especificadas à partida”38. Por outro lado, não se 

podem excluir instituições de formação docente, já que estas normatizam e legitimizam a 

37 LE BOTERF, G. Construire les comp.tences individuelles et collectives. Paris: Editions d'Organisation. 

2000 
38 Ibid., p. 43. 
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formação. Tomando a formação como um processo único e contínuo de desenvolvimento, 

Roldão (2001, p. 13) considera alguns princípios norteadores das estratégias de formação, por 

parte das instituições, enumerando as seguintes: 

— apetrechar os professores com saberes de referência sólidos no plano científico 

profissional (o que abrange todos os saberes envolvidos no acto de ensinar), 

estruturantes e mapeadores do campo de conhecimento profissional; 

— apetrechar os professores com competências para ensinar, simultaneamente 

emergentes e integradoras do saber profissional, contextualizadas na acção 

profissional; 

— apetrechar os professores com competências de produção articulada de 

conhecimento profissional gerado na acção e na reflexão sobre a acção, teorizado, 

questionante e questionável, comunicável e apropriável pela comunidade de 

profissionais.  

No entanto, Sacristán (1991) põe em questionamento a possibilidade de a teoria dar 

origem à prática, enfatizando a necessidade do incentivo a uma consciência constante sobre a 

prática39. Afirmando tal ideal o autor complementa que: 

Neste sentido, a consciência sobre a prática surge como a ideia-força condutora da 

formação inicial e permanente dos professores. Esta afirmação não pretende 

corroborar o sentimento, muito corrente no seio dos professores, de que a teoria é 

irrelevante. Trata-se, apenas, de recusar uma linearidade (unívoca) entre o 

conhecimento teórico e a acção prática (SACRISTÁN, 1991, p. 78). 

A constante preocupação pela formação inicial e contínua com qualidade tem ligação 

com questões dos modelos e estratégias utilizados, de sua adaptação à evolução da função do 

professor e à complexidade dos contextos no qual a ação educativa se desenvolve, da 

preparação para a investigação e para a inovação. Para Moita (1996 p. 114) os formadores 

acabam por esquecer outras questões centrais — “que o educador é o principal utensílio do seu 

trabalho e que é o agente principal da sua formação. Essa construção de si próprio é um processo 

de formação”. Nesse sentido, torna-se pertinente verificar como as diferentes visões sobre 

formação inicial e continuada são vistas na atualidade.   

2.4.1. Formação inicial de professores

É evidente que na atualidade as exigências de uma sociedade complexa e contraditória 

acabam por refletir nas práticas pedagógicas, e consequentemente na ação do professor em suas 

práticas quotidianas, exigindo uma formação adequada que atenda às novas necessidades 

39 Isso não significa que o autor venha desmerecer os suportes teóricos, pois é a partir deles que surgem os 

questionamentos da ação, porém, valoriza mais a prática  que a teoria. 
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profissionais, sociais, culturais e humanas. Tal processo (formal) tem seu advento na formação 

inicial. 

No desenrolar de sua carreira profissional, o professor passa por diferentes fases, cada 

uma com suas características especificas. Huberman (1996) identifica, na carreira profissional 

docente sete fases40. Dentre tais, destaca-se a primeira, classificada pelo autor como “entrada 

na carreira”, marcada por dois estágios: o estágio de “sobrevivência” e o da “descoberta”. Para 

o autor a formação inicial determina grande parte das aquisições de competências profissionais

que o proporcionarão possibilidades para ultrapassar os estágios seguintes referidos pelo autor. 

A formação inicial de professores pode ser entendida pelo “início, institucionalmente 

enquadrado e formal, de um processo de preparação e desenvolvimento da pessoa, em ordem 

ao desempenho e realização profissional numa escola ao serviço de uma sociedade 

historicamente situada” (ESTRELA, 2002, p.18). Destaca-se assim a importância delegada ao 

professor como pessoa, opondo-se assim à definição de formação de professores dada por 

Diéguez (1980 apud GARCIA, 1999, p.22), na qual os professores devem se formar para um 

“ensino profissionalizante para o ensino”, no qual Estrela (2002, p.18) considera “tecnicista” 

demais. A autora ressalta em sua definição o seu caráter do propósito, objetivo ou finalidade, 

no qual se “cruzam problemáticas de ordem política, filosófica, histórica, científica e técnica”. 

Campos41 (2002, apud MESQUITA, 2013, p. 45) considera ainda que a formação inicial 

deve proporcionar aos futuros docentes “a informação, os métodos e as técnicas científicos e 

pedagógicos de base, bem como a formação pessoal e social adequada ao exercício da função 

docente”. Segundo Estrela (2002, p.19), a aquisição de tais conhecimentos possibilita ao 

docente a reflexão sobre o real, “dando pontos de apoio e de referência à construção do ato 

pedagógico e do ato de formação e permitindo, ou não, que esses saberes sejam interrogados à 

luz dos saberes pessoais gerados pela experiência e pela reflexão sobre ela”.   

Diversos investigadores (GARCIA, 1999; CANÁRIO 2003; ESTRELA, 2002; 

FORMOSINHO 2001; SACRISTÁN, 1991; PACHECO, 1995; MORGADO, 2005; entre outros) 

têm estudado as metas e finalidades na formação inicial de professores. Garcia (1999, p.80) 

denota que qualquer programa de formação é o de proporcionar a “competência de classe ou 

conhecimento do ofício” devendo contribuir para que se “formem como pessoas, consigam 

compreender a sua responsabilidade no desenvolvimento da escola e adquiram uma atitude 

reflexiva acerca do seu ensino” (GARCIA, 1999, p.80). No mesmo sentido, o autor ressalta que 

40 Esse tema será trabalho com mais atenção nos próximos capítulos. 
41 CAMPOS, B. Políticas de formação de profissionais de ensino em escolas autónomas. Porto: Edições 

Afrontamento. 2002 
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“a capacidade para aprender e o desejo de exercer este conhecimento é o produto mais 

importante da formação de professores” (GARCIA, 1999, p. 81). 

Tendo por base que a formação inicial se dá em determinadas instituições, essa fase 

pode ser resumida em três as áreas específicas que devem ser desenvolvidas em um determinado 

programa de formação docente: conhecimentos (baseado no saber pedagógico, 

psicopedagógico, conteúdo, contexto e no saber-fazer), competências e atitudes (GARCIA, 

1999). O autor enfatiza conhecimento profissional na formação inicial como um dos principais, 

incluindo todo o conhecimento ligado ao ensino, à aprendizagem, com os alunos, gestão de 

classe, planificação, técnicas didáticas, aspetos legais da educação, entre outros. A tais fatores, 

o autor denomina de conhecimento psicopedagógico.

O docente, tendo noção dos conhecimentos referidos, ainda tem que controlar os 

conhecimentos sobre o conteúdo que ensina, tendo em vista que se não domina os conteúdos 

da sua matéria não os pode apresentar de forma correta aos alunos, consequentemente, não terá 

propósitos claros para seus discentes. O docente em formação inicial deve ter o conhecimento 

do conteúdo que inclua o conhecimento substantivo (conhecimentos gerais da matéria que 

ensina, definições, conceitos específicos, etc.) e o conhecimento sintático (conhecimento dos 

paradigmas de investigação da sua disciplina)42.  

Outro conhecimento referido pelo mesmo autor, que deveria ser base na formação inicial 

é o que denomina de conhecimento didático do conteúdo, sendo este o resultado da junção 

entre o conhecimento da matéria especifica a se ensinar e o conhecimento didático-pedagógico 

de como a ensinar.  

Por último vem o conhecimento do contexto, ligado com o local e com as pessoas que 

ensina, ou seja, o conhecimento do ensino como resultado de questões histórico-culturais. O 

professor tem que conhecer o contexto em que está inserido, verificar as características dos 

alunos, suas expectativas e adaptar os conteúdos que pretende transmitir a tais fatos.  

Apesar da prioridade conferida aos conhecimentos já referidos, Garcia (1999,  p.91) 

chama a atenção à necessidade de destacar nos programas de formação inicial de professores 

“competências e atitudes que permitam aos professores em formação compreender as 

complexas situações de ensino”, ou seja, desenvolver atitudes de abertura, tolerância, aceitação 

e proteção das diferenças individuais e de grupo, na intenção de um saber pedagógico mais 

amplo. No entanto, é importante destacar que tais atitudes deverão ocorrer num contexto 

prático, o qual analisaremos a seguir.  

42 Idem. 
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2.4.1.1. Procedimento na ação prática na formação inicial de professores 

Segundo Formosinho (2001, p.46), baseado em diversos autores (TARDIF, et ali, 1991; 

NÓVOA, 1996; FORMOSINHO, 2000) o processo de universitarização da formação docente 

foi43, “nos países europeus e americanos, um processo de academicização. Esse processo 

transformou a formação inicial de professores numa formação teórica e afastada das 

preocupações dos práticos do terreno”. Mesquita (2013, p.55) concorda com essa afirmação 

relatando que, apesar da exigência por parte dos professores a um desempenho profissional 

melhor, não tem ocorrido significativas mudanças na formação inicial de professores, 

“continuando estes a ser formados de acordo com velhos modelos normativos”. Para a autora 

as “escolas e as instituições de formação reúnem condições mínimas, mas que cada uma delas 

tem objetivos e preocupações diferentes que não a de contribuírem para uma formação conjunta 

ou para uma devida articulação teoria-prática” (MESQUITA, 2013, p. 55).  

O grande ponto a ser discutido então gira em torno da prática. Para Formosinho (2001), 

tendo por base as especificidades ligadas à profissão docente, a primeira etapa da formação 

prática é verificada pelo desempenho do ofício de aluno. Não se pode negar que a docência é 

uma profissão adquirida e aprendida pela constante vivência da discência. Todos os futuros 

professores possuem em seu currículo de aluno uma aprendizagem de que saltam teorias e 

representações acerca do ato de ser professor. Formosinho (2001, p. 50) enfatiza essa fase de 

aprendizado prático relatando que:  

o currículo discente, na educação básica e no ensino secundário, dos estudantes dos

cursos de formação inicial constitui a primeira etapa da sua formação prática como

futuros professores. O ofício de professor é, diferentemente de todos os outros,

aprendido antes de haver uma opção vocacional, é aprendido de modo implícito e num

período prolongado

Um estudante de um curso de formação de professores já praticou o ofício de aluno

durante mais de 12-15 anos, já observou dezenas de professores e experienciou

milhares de aulas. O aluno observa os seus vários professores diariamente, imita-os

em actividades de role play espontâneo, pode mesmo, em algum momento, ter sido

solicitado a apresentar trabalhos como se fosse ele o professor. Observação, role play

e modelação são modos de aprendizagem do ofício da docência. Assim, o estudante

de formação inicial tem já uma imagem consolidada do que é ser aluno e também

do que é ser professor. Esta aprendizagem experiencial é parte essencial da formação

prática de um professor.

43 Segundo Gatti (2009, p. 55) em um curto espaço de tempo o locus de formação docente no Brasil se deslocou 

totalmente para o ensino superior. “Essa mudança, de amplas consequências e realizada tão rapidamente, suscita 

indagações tais como as que dizem respeito à possibilidade de os novos cursos superiores cobrirem as vastas áreas 

do território nacional” e até mesmo a qualidade de tais cursos.  
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Isso nos leva a conceituar a profissão de professor como um ofício que se aprende por 

todo processo de formação do ser humano, “de modo artesanal e intensivo; na pré-escola e na 

escola; perante companheiros e mestres, ao lado de outros aprendizes” (FORMOSINHO, 2001, 

p. 50), considerando assim, que, ao iniciar o curso superior, grande parte da formação prática

já se desenvolveu, e isto se deu fora dos muros da instituição formativa. 

Dessa forma, o futuro professor em formação superior transfere esta aprendizagem 

prévia para o novo contexto de formação. À medida que as práticas docentes neste novo 

contexto se parecerem às anteriores, lhe parecerá mais natural e eficaz esta transferência, 

cabendo as instituições formativas verificar estas aprendizagens e incorporá-las nos processos 

de formação, na intenção de “(re)construir a imagem que os estudantes já têm do ofício de 

professor” (FORMOSINHO, 2001, p. 49).  

O segundo momento da formação prática do futuro professor tem relação com a prática 

docente dos seus formadores nas instituições de formação inicial. Para Formosinho (2001), 

diferente de outras profissões, o aluno tem a possibilidade de avaliar constantemente os seus 

formadores através das próprias teorias aprendidas. Não é estranho ouvir de alunos em 

formação inicial que um determinado professor ensina algo, mas não o pratica, estando bem   

próximo ao estilo “faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço”. Por outro lado, muitos 

formadores acabam por ser exemplo de docência, no qual inspirará o futuro professor em sua 

carreira. Tais especificidades da formação de docentes torna inevitável que as práticas de ensino 

dos formadores sejam de suma importância aos modelos de aprendizagem da profissão na 

formação inicial. 

Por último, porém, muito considerado pelo autor para a formação prática dos 

professores vem a ser a prática intencional e assumida - a Prática Pedagógica. A Prática 

Pedagógica vem a ser o componente curricular da formação inicial de professores tendo por 

finalidade clara e direta, a iniciação dos alunos no mundo da prática docente, desenvolvendo as 

competências práticas necessárias a atuação docente com responsabilidade e êxito. Para 

Formosinho (2001, p. 50) esta visão ampla e abrangente da formação prática dos professores 

tem por base uma perspectiva que leva por consideração as aprendizagens da experiência e 

os processos de socialização “tanto ou mais importantes para o desenvolvimento humano e 

profissional como as aprendizagens resultantes dos processos estruturados de ensino e 

aprendizagem”. 

No entanto, Sacristán (1991) nos alerta que a parte prática da formação inicial docente 

é limitada, dificultando o aparecimento de novos modelos e aprendizagens, mesmo que o 
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currículo oculto44 propicie um papel relevante para tal. Para o autor, “os procedimentos de 

autoanálise, de observação crítica prática e a investigação na ação procuram favorecer uma 

compreensão crítica da atividade docente, e não uma mera reprodução de esquemas 

preestabelecidos” (SACRISTÁN, 1991, p. 79). Segundo Sykes45 (1986, apud SACRISTÁN, 

1991, p. 89) “o ensino é uma atividade que pode tomar-se seletiva, atraindo e retendo certos 

tipos de candidatos que, por diversas razões, não assumem uma atitude crítica ou reflexiva”. 

Para o autor o próprio sistema de formação inicial não tem um status acadêmico propício à 

prática de uma função de crítica e de investigação na atuação docente. Pacheco (1995, p. 39) 

reforça essa ideia ao relatar que “não é estranho que 3/4 dos professores considerem que a 

formação inicial que receberam não lhes serviu para nada - um juízo que é tanto mais duro 

quanto mais jovens são os professores”.  

Dentro dessa perspectiva,  Esteve (1991, p. 119) denota que a formação prática incluída 

no período de formação inicial deveria permitir ao futuro professor: 

l. Identificar-se a si próprio como professor e aos estilos de ensino que é capaz de

utilizar, estudando o clima da turma e os efeitos que os referidos estilos produzem nos

alunos.

2. Ser capaz de identificar os problemas de organização do trabalho na sala de aula,

com vista a tomá-lo produtivo. Os problemas de disciplina e de organização da classe

são os mais agudos durante o primeiro ano de exercício da profissão.

3. Ser capaz de resolver os problemas decorrentes das atividades de ensino-

aprendizagem, procurando tomar acessíveis os conteúdos de ensino a cada um dos

seus alunos.

Tais questões fazem sentido ao levarmos em conta que Campos46 (2002, apud MESQUITA, 

2013, p. 56), demostra que a formação inicial de professores continua a privilegiar dois 

modelos:  

44 O currículo oculto é constituído por todos aqueles aspectos do ambiente escolar que, sem fazer parte do currículo 

oficial, explícito, contribuem, de forma implícita para aprendizagens sociais relevantes (...) o que se aprende no 

currículo oculto são fundamentalmente atitudes, comportamentos, valores e orientações...  

O currículo oculto reproduz através da cultura escolar as estruturas sociais e a ideologia dominante do capitalismo, 

assim o currículo oculto interfere na subjetividade dos alunos, os quais passam a ser inibidos e impedidos de 

manifestarem-se quanto à própria atuação do mundo mesmo de forma inconsciente. 

A acepção do currículo como conjunto de experiências planejadas é insuficiente, pois os efeitos produzidos nos 

alunos por um tratamento pedagógico ou currículo planejado e suas consequências são tão reais e efetivos quando 

podem ser os efeitos provenientes das experiências vividas na realidade da escola sem tê-las planejado, às vezes 

nem sequer ser conscientes de sua existência. É o que se conhece como currículo oculto. (SACRISTÁN, 1991, 

p.43)
45 SYKES, G. The social consequences of standard-setting in the professions. Unpublished paper prepared for

the Carnegie Task Force on Teaching as a profession, 1986.
46 CAMPOS, B. Políticas de formação de profissionais de ensino em escolas autónomas. Porto: Edições

Afrontamento. 2002.
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 O modelo académico que valoriza o conhecimento teórico em todas as

disciplinas académicas, em detrimento da teoria educacional e da metodologia e

prática de ensino, e;

 O modelo técnico que valoriza o treino prático para aquisição de técnicas básicas

de ensino, em detrimento da teoria educacional e conhecimento académico, tendo

como conhecimento a imitação e seguimento dos modelos do mestre.

Concordando com outros pensadores já citados, o autor analisa que tais modelos não 

apresentam a dimensão necessária para a prática da profissão docente e soma a essa lacuna 

outras questões tais como dificuldade de perceber problemas reais do ensino: distanciamento 

da percepção das mutações do ensino e da função do professor; defasagem entre teoria e prática 

e falta de ligação instituição-escola, contribuído assim para a ineficácia dos modelos atuais de 

formação inicial. Canário (2001, p. 38) relaciona tais fatos ao citar que “é no contexto de 

trabalho, e não na escola de formação inicial, que se decide o essencial da aprendizagem 

profissional, que é coincidente com um processo de socialização profissional”.   

Dentro desta perspectiva Sacristán (1991) demonstra que ações práticas só ocorrem em 

sala de aula, fazendo com que programas de formação tenham de incidir, nos contextos em que 

a prática se configura, ou seja, na escola, buscando assim iniciativas dos professores no local 

onde realmente se aprende. Para Sacristán (1991, p. 77), trata-se de um programa com, pelo 

menos, quatro grandes campos, focando o: 

1. Professor e a melhoria, ou a mudança, das condições de aprendizagem e das

relações sociais na sala de aula.

2. Professor participando ativamente no desenvolvimento curricular, deixando de

ser um mero consumidor.

3. Professor participando e alterando as condições da escola.

4. Professor participando na mudança do contexto extraescolar

Tendo em vista a complexidade da formação inicial docente, torna-se imprescindível 

verificar as maiores fragilidades desse momento da vida do futuro professor, a fim de superá-

las.  

2.4.1.2. Fragilidades da formação inicial 

Como já foi citado, uma das maiores fragilidades do processo de formação inicial, vem 

a ser a predominância de modelos teóricos com base em uma racionalidade técnica, cartesiana 

e muitas vezes metódica. Isso faz com que haja um excesso de importância dada às teorias 

científicas na produção de normas de atuação prática. Como cita Morgado (2005,  p.111), um 

número elevado de professores ainda é formado pela “trilogia objetivos-atividades-avaliação, 
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uma perspectiva que se baseia numa abordagem racionalista e positivista do currículo e no valor 

intrínseco das disciplinas, difícil de ultrapassar a vários níveis”. Isso deixa clara a necessidade 

problematizar as questões práticas educacionais. 

Baillauquès47 (2001, apud MESQUITA, 2013), em suas pesquisas, concluiu que os 

professores em formação, sentem sua base formativa demasiadamente teórica ou 

insuficientemente prática, distante da realidade ou apegada a modelos pré-estabelecidos. 

Pesquisas nessa área têm classificado a formação inicial como sendo “insuficiente, má, mal 

adaptada, afastada da realidade, mal feita, lacunar” (MESQUITA, 2013. p. 58), delatando que 

o grande problema encontra-se em como eles deverão ensinar suas matérias, levando à

exigência de uma formação inicial mais prática, centrada em uma realidade educativa. Dentro 

desta perspectiva, o mito da experiência cai por terra, tendo em vista que tempo de serviço não 

significa maior qualidade, mesmo porque, poderá representar defasagem de habilidades em 

relação ao sua formação inicial.   

Um dos maiores problemas que se pode notar nesse momento da formação docente está 

relacionado à forma em que muitos realizam seus estágios, já que muitas instituições de 

formação de professores não têm departamentos ou responsáveis diretos para acompanhar os 

estagiários em unidades escolares, deixando o próprio futuro docente a mercê de sua sorte e boa 

vontade das escolas em que estagiam48. Por outro lado, as escolas que fornecessem seus espaços 

para estágio acabam por não receberem nada em troca, como visitas a universidade, palestras, 

materiais didáticos, formação continuada, etc. Tais questões acabam por desestimular o 

estagiário, que tem de ficar sentado cinco ou seis horas em uma sala. Mesquita (2013, p. 57) 

enfatiza tal visão ao citar que: 

O não envolvimento das instituições de formação nos estabelecimentos de ensino 

onde coloca os estagiários, não leva, estes últimos, a interessarem-se pela formação 

inicial. Estas fragilidades da formação são, sem dúvida, afirmações fortes e, por tal, 

conduziram a refletir sobre alguns estudos efetuados onde se realça a imagem 

veiculada da formação inicial nos futuros professores.  

Dentro de tais discussões Esteve (1991) relata que a pior consequência dos problemas 

citados acima vem a ser a formação de “professores desajustados”, sendo necessário 

47 BAILLAUQUÈS, S. Trabalho das representações na formação dos professores. In Perrenoud P; Paquay L., 

Altet M. e Charlier E. (Orgs.), Formando professores profissionais: quais estratégias? Quais competências? 

(2.“ ed.). Porto Alegre: Artmed Editora, pp. 37-54, 2001 
48 Não poucas vezes tais questões acabam por estimular uma espécie de “estágio negro” no qual o aluno em 

formação inicial mal frequenta a escola e tem seus documentos assinados por professores e diretores, por estes não 

quererem ser “vigiados ou avaliados”. 
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planejamentos preventivos que impeçam ou corrijam erros incorporando novos modelos na fase 

de formação inicial. Por outro lado, é fundamental dar bases de apoio aos docentes, com o 

objetivo de ajudá-los, evitando contradições no ensino, fugindo da rotina, refletindo seus atos 

e tendo suporte para a ação docente. O autor observa que as consequências serão percebidas no 

início de sua carreira, quando o “professor novato sente-se desarmado e desajustado ao 

constatar que a prática real do ensino não corresponde aos esquemas ideais em que obteve a sua 

formação” (ESTEVE, 1991, p. 79). Para piorar a situação, o autor ainda ressalta que, tendo em 

conta que professores mais experientes, fazendo uso de seu tempo de carreira, “deixaram os 

piores grupos, piores horários, os piores alunos e as piores condições de trabalho” aos docentes 

em início de prática docente (ESTEVE, 1991, p. 79).   

Permeando tal assunto, o Esteve (1991, pp.118-119) usa o termo deformação inicial, 

justificando sua colocação com base em três grandes linhas de atuação: 

1. O estabelecimento de mecanismos seletivos de acesso à profissão docente

baseados em critérios de personalidade, e não apenas em critérios de qualificação

intelectual, com o objetivo de evitar o acesso à profissão docente de pessoas

pouco equilibradas, cuja fragilidade pode produzir efeitos psicológicos negativos

nos alunos.

2. A segunda linha de atuação proposta é a substituição de abordagens

normativas49 por abordagens descritivas na formação inicial do

professorado. O autor chama de abordagens normativas aos programas de

formação orientados por um modelo de professor "eficaz" ou "bom". Com base

neste modelo, convertido e norma definem-se as atividades e abordagens da

formação de professores, transmitindo ao futuro professor o que deve fazer, o que

deve pensar e o que deve evitar para adequar a situação educativa ao modelo

proposto.

3. A terceira linha de atuação proposta é a adequação dos conteúdos da formação

inicial à realidade prática do ensino. O autor enfatiza a utilidade de se partir

dos estudos realizados sobre os problemas principais com que os professores se

deparam no início da carreira.  Os futuros professores não estão mal preparados

no domínio dos conteúdos de ensino, mas ninguém lhes chamou a atenção para o

fato de terem um papel muito importante a desempenhar na dinâmica da classe e

na sua organização.

Analisando os resultados da investigação que estamos desenvolvendo, Tisher50 (1984, apud 

GARCIA, 1992) vem contribuir na discussão, ao propor que as instituições responsáveis pela 

formação de professores se unam a outras instâncias educativas, dentro de um planejamento e 

49 José Esteve (1995, p. 118) refere-se a abordagens normativas para identificar programas de formação orientados 

por um modelo de professor "eficaz" e baseados em determinadas normas que predefinem as atividades e 

abordagens a realizar durante a formação de professores. 
50 TISHER, R. Teacher Induction: un international perspective on provisions and Research. En L. Kats and J. Raths 

(ends). Advances in Teacher Education. Vol. 1, Norwood, Ablex, pp. 114-124, 1984. 
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o desenvolvimento de programas de iniciação à prática profissional docente. Visando o

professor recém-formado, o autor51 propõe que estes programas deveriam se empenhar por: 

1. Desenvolver o conhecimento do professor relativamente à escola e ao sistema

educativo.

2. Incrementar a consciência e compreensão do professor principiante relativamente à

complexidade das situações de ensino e sugerir alternativas para enfrentá-lo.

3. Proporcionar aos professores principiantes serviços de apoio e recursos dentro das

escolas.

4. Ajudar os professores principiantes a aplicar o conhecimento que já possuem ou que

podem obter por si próprios.

É importante salientar que as considerações e categorias apresentadas acima são apenas um 

exemplo de algumas teorias que podem inspirar as estratégias de aperfeiçoamento dos 

professores a fim de levar a reflexão, consciência e melhor prática docente. Importa sublinhar 

também que as linhas de ação referidas têm por objetivo, sobretudo, revalorizar o componente 

prático do período de formação inicial, um momento que, no dizer de Morgado (2005, p.114) 

deveria possibilitar ao futuro professor “identificar-se a si próprio e aos estilos de ensino que é 

capaz de utilizar”. Ter a competência de reconhecer os problemas do trabalho na sala de aula 

adquirindo capacidade de resolver situações decorrentes das atividades de ensino-

aprendizagem, sem deixar de lado a importância dos conteúdos de ensino acessíveis a cada um 

dos seus alunos.  

Tendo considerado a formação inicial de professores como a primeira etapa de um 

empreendimento de formação contínua, Canário (2001) desenvolve a ideia de articulação 

entre a formação e o exercício do trabalho, o que podemos chamar de prática pedagógica. Para 

o autor essa questão constitui a pedra angular da organização curricular dos cursos de formação

inicial de professores. Relacionando ambos os momentos, o autor trabalha com duas teses: “a 

primeira é a de que os professores aprendem a sua profissão nas escolas e a segunda (que 

decorre da primeira) é a de que o mais importante na formação inicial consiste em aprender a 

aprender com a experiência” (CANÁRIO, 2001, p. 32). 

No entanto, a existência de uma visão dicotômica entre a formação inicial e a formação 

contínua, baseada em uma concepção cumulativa do processo formativo em que tais formações 

são vistas como adição de duas etapas complementares, relacionada de modo sequencial e 

linear. Canário (2003, p. 32) chama isto como “formação como sucessão hierarquizada de 

etapas” na qual a ordem determina a importância e o grau das modalidades de formação, 

51 Ibid., p. 66. 
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negando a continuidade como algo que é comum a todo o ciclo de vida profissional baseando-

se em duas ideias centrais:  

a primeira é a de afirmar a predominância estratégica da formação inicial que precede 

e determina as posteriores situações formativas; a segunda é a de pensar a formação 

inicial a partir de um paradigma de racionalidade técnica, em que se procede a uma 

justaposição hierarquizada de saberes científicos, mais saberes pedagógicos, mais 

momentos de prática entendida como uma “aplicação”. (CANÁRIO, 2003, p. 32).  

 

Tendo em vista tais questões, torna-se fundamental entender esse momento da fase do 

professor denominada formação continuada, a fim de melhor compreender os resultados da 

formação inicial. 

 

2.4.2. Formação contínua de professores 52 

 

Como foi citado, a formação inicial e a formação contínua têm sido consideradas como 

dois momentos distintos no processo de formação de professores e não como etapas que  se 

completam. Delors (2004) defende que em um mundo que evolui tão rapidamente os 

professores – como quaisquer outras profissões – devem ter em mente que sua formação inicial 

não lhes é suficiente para o resto de sua carreira. A atualização e aperfeiçoamento de seus 

conhecimentos, além de técnicas, proporcionará o equilíbrio entre competência na disciplina 

ensinada e a competência pedagógica. Por este viés, Arroyo (2000, p. 19) relata a importância 

da formação contínua perante um mundo excludente e competitivo. Para o autor quanto “mais 

nos aproximamos do cotidiano escolar mais nos convencemos de que ainda a escola gira em 

torno dos professores, de seu ofício, de sua qualificação e profissionalismo”.  

Formosinho (2009, p.147) acrescenta a essa discussão, alegando que no contexto de 

formação ao longo da vida, a formação profissional dos professores não deve estar limitada à 

formação inicial, sendo esta fase uma “etapa de um processo que é inerente à globalidade do 

percurso profissional”. O autor justifica que esta deve ser encarada como uma primeira fase de 

um longo percurso de formação que sofre aperfeiçoamento constante. De forma crítica, 

Demailly (1992, pp. 146-147) faz a seguinte citação sobre o tema: 

 

Da mesma maneira, quando se exige aos formadores que tenham seguido uma 

formação universitária e que exibam um diploma, considerando-o necessário e 

suficiente para garantir as suas competências no âmbito da formação continua, 

produz-se um esquema de pensamento que se enquadra no modelo escolar.  A este 

modelo opõe-se claramente ao modelo «interactivo-reflexivo», veja-se o modelo «em 

situação» da formação da competência profissional do formador de formação contínua 

(e isto implica opções diferentes quanto às modalidades do seu recrutamento). 

                                                           
52 Não fazemos distinção entre formação contínua de formação continuada nesse trabalho. 
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Segundo alguns autores (VEIGA, 2008; FORMOSINHO, 2009; GARCIA, 1999; 

MORGADO, 2005; ALARCÃO, 1996; entre outros), na atual conjuntura educacional, a 

formação continuada tem sido amplamente discutida, mesmo levando em conta que as 

discussões sobre o assunto, em muitos casos, não conceituem corretamente o fato. Veiga (2008) 

justifica tal questão alegando que suas definições por muitas vezes se restrinja a cursos de pós-

graduação (lato sensu e stricto sensu)53 ou mesmo qualquer atividade de caráter formativo 

ofertado por instituições escolares ou por iniciativa do próprio professor. Deve-se ter em conta 

que a formação contínua não se dá exclusivamente em modelos formais. A busca por uma 

formação autônoma constante54 pode ter valor tão grande quanto momentos sentados em 

cursos rápidos.  

Korthagem55 (2001, apud FLORES, 2003, p.44), ratifica tal questão ao citar que “se 

queremos promover a aprendizagem contínua dos professores, temos de desenvolver a sua 

competência de desenvolvimento”. Essa citação nos mostra a necessidade de se investir mais 

no desenvolvimento da sua capacidade para dirigir a sua própria aprendizagem, estruturando as 

suas próprias experiências e elaborando as suas próprias teorias da prática. 

Dentro desse pensamento, García Alvarez56 (1987, apud GARCIA, 1999, p.136) define 

formação continuada como toda a atividade que o professor em exercício realiza com uma 

intenção formativa – “tanto de desenvolvimento profissional como pessoal, individualmente ou 

em grupo – para um desempenho mais eficaz das suas tarefas atuais ou que o preparem para o 

desempenho de novas tarefas”. Moita (1996, p. 115) concorda com tais pensamentos ao citar 

que o “processo de formação pode assim considerar-se a dinâmica em que se vai construindo a 

identidade de uma pessoa. Processo em que cada pessoa, permanecendo ela própria e 

reconhecendo-se a mesma ao longo da sua história, se forma, se transforma, em interação”. 

Percebe-se nessa fala que a formação contínua da pessoa professor se confunde com o professor 

pessoa, não havendo distinção de um ou outro. Esse momento de formação acaba por ter 

53 Nóvoa (1992, p. 8) discute que o enquadramento recente da formação contínua, empurra os professores para um 

frenesim de cursos e ações e para a produção abundante de textos e trabalhos, uns e outros de utilidade duvidosa 

para o reforço das suas competências profissionais ou para a melhoria da qualidade do ensino. A correria constante 

entre a casa, a escola e o centro deformação elimina, muitas vezes, a possibilidade de autênticos percursos de 

formação pautados por ritmos e tempos próprios. 
54 Chamamos de formação autônoma constante, por gestos mais simples como a leitura de livros da sua área, 

assinatura de revistas especializadas, assistir filmes ou documentários pertinentes a sua prática, viagens que 

possam acrescentar no conhecimento, etc.  
55 KORTHAGEN, F. A. J. Linking practice and theory: the pedagogy of realistic teacher education. Mahwah, NJ: 

Lawrence Erlbaum Associates. 2001. 
56 García Alvarez, J. Fundamentos de la formacion permanente del professorado mediante el empleo del vídeo. 

Alicante. Marfil, (1987). 
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diversas funções, tanto pessoais como profissionais. Amiguinho (2003 p. 107) chama esse 

processo de formação experiencial, definindo tal fato como sendo uma: 

 

expressão frequentemente utilizada, é muito mais do que um simples acumular de 

experiências. A transformação que a experiência quase sempre promove nos 

indivíduos, pode bem ser o resultado de uma “repetição” ou “impregnação” (Pain, 

1990) e significar muito pouco no plano da sua formação. Para que tal aconteça, é 

necessário que exista intencionalidade da parte dos actores na situação de trabalho. 

Ou seja, para potencializar formativamente a situação de trabalho, é necessário que a 

interacção com essa situação faça sentido para os que nela estão envolvidos.  

 

Morgado (2005) apresenta a formação contínua como um empreendimento de constante 

repensar e questionamento de ações e pensamentos, um meio que possibilita a reformulação e 

atualização da formação de professores. Para o autor, isso ocorre principalmente se tivermos 

consciência que o conhecimento profissional do professor deve construir-se pela 

experimentação do currículo num contexto real. Isso só ocorre perante um processo que permita 

aos docentes “questionarem as suas práticas de ensino e desenvolverem trabalhos em equipe” 

(MORGADO, 2005, p. 114).  

Tal prática pedagógica, na formação do sujeito profissional e sujeito pessoa implica 

processos de negociação intrapessoal, institucional e social, no qual a formação contínua deverá 

conduzir um professor a se assumir como um ser em autotransformação, responsabilizando os 

docentes como construtores de sua formação, envolvidos num contexto de comunidade escolar. 

A formação contínua será, assim, uma formação “solicitada e constituída a partir das 

dificuldades e carências que o professor enfrenta diariamente, isto é, uma formação solicitada, 

mas emergente de forma contextualizada” (MORGADO, 2005, p. 115). Caso isso não ocorra, 

a formação continuada ocorrerá de forma descontextualizada, propiciando desgostos, 

acomodações, conformismo, dificultando o desenvolvimento pessoal e profissional.  

Na mesma linha de pensamento, Flores (2003, p. 193) aposta na ideia de uma formação 

contínua como um “espaço de (re)construção de saberes, de experiências (contextualizadas) e 

de aprendizagens, numa lógica de crescimento profissional, em que os professores se implicam 

(e se comprometem) no seu desenvolvimento e no das escolas onde trabalham”, ao invés de um 

modelo cheio de processos e práticas formais e enaltecidas, pois tais geralmente são pouco 

diversificados, subordinados a estruturas externas e instrumentais. Dentro desse pensamento, 

Formosinho (2009), analisa estas iniciativas de formação contínuas proporcionadas pelas 

diferentes entidades, tendo como objetivo a “reciclagem” ou “atualização” dos professores, 
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como sendo de um caráter pontual e duração muito curta, dando a impressão que ao seu término, 

a formação continuada acabou.  

Neste caso, o autor alerta que o professor deve ter consciência de que ele é “alguém que 

é portador de saberes experienciais, que tem conhecimento sobre a sua ação, que reflete 

enquanto age e que é capaz de refletir sobre a reflexão na ação, isto é, como alguém que, sendo 

capaz de aprender com a experiência procura deslindar-lhe os sentidos” (FORMOSINHO, 

2009, p. 149). Isso nos faz refletir que a formação contínua vem a ser um processo de 

“intervenção nas organizações escolares”57, sendo que esta organização possa responder aos 

desafios que aparecem em cada contexto. Isso responsabiliza ainda mais o professor para que 

tenha em mente que sua transformação e sucesso ao longo da carreira seja “concebida numa 

lógica de formação ao longo da vida e perspectivada como educação de adultos”58. 

Esta mesma ideia é defendida por Paulo Freire (2005), que denomina de “educação 

problematizadora”, ou seja, aquela que coloca o formando no centro da sua formação. Tem-se 

como base a tomada de consciência pelo diálogo reconhecendo a pessoa como ser inacabado, 

num processo contínuo de desenvolvimento. A formação passa a ser compreendida como “um 

fazer permanente” que se refaz constantemente na ação e reflexão  

Com a educação problematizadora, o objetivo é uma transformação à educação crítica. 

Tanto o formador quanto formando – em qualquer instância - são formados e transformados 

pelo mundo e pela realidade que o envolve. Partindo destas linhas de pensamento, Alarcão 

(1996, p.85) apresenta três características que devem embasar a formação contínua 

“problematizadora”:  

 Carácter holístico, com a intenção promover o desenvolvimento intelectual do

“eu”, fundamentada nos elementos da vida que permite as competências para agir

sobre o meio;

 Carácter participativo, que promova a negociação, ou seja, a interação e a

colaboração na construção do saber e que tenha em conta as representações,

conhecimentos, “saber-fazer” e permita a reflexão sobre as experiências pessoais

e em que o enfoque recaia sobre uma formação reflexiva onde haja lugar para a

auto regulação e retrospecção geridas pelo sentido crítico.

 carácter desescolarizador, que inverta a separação entre a teoria e a prática, no

sentido de formalizar o saber prático; que promova a investigação sobre a ação

problematizando o saber da experiência; que desenvolva no professor

competências de intervenção; que integre processos cooperativos de formação-

ação no seu meio (formação ecológica).

57 Idem. 
58 Ibid. p.  150. 
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Dentro deste contexto, Amiguinho (2003) relata que atualmente, a formação 

profissional contínua, tem a tendência de se pautar na formação dentro da escola. Essa tendência 

vem sendo beneficiada com o reconhecimento do potencial formativo dos meios de trabalho e 

do ambiente de aprendizagem, auxiliado principalmente pelo agir coletivo no interior das 

instituições. Nesse sentido, a aposta está no desenvolvimento de formações que tenham por 

objetivo, a articulação da produção e aprendizagem. Por outro lado, o autor alerta que ainda há 

muito que fazer, tendo em vista a necessidade de se “investir formativamente em metodologias 

e modalidades menos escolarizadas de formação” (AMIGUINHO, 2003, p. 103). Ressalta 

também a coletividade como base da formação continuada, garantindo o que ele chama de 

formação experiencial. Nesse sentido, essa forma de formação:  

reforça o contacto directo, a relação sujeito/objecto e favorece o ambiente de 

reflexividade e de releitura da experiência. E neste contexto que se toma pertinente, 

no projecto de que estamos a falar, a aposta na partilha de experiências e de vivências, 

no confronto de processos e de resultados, instituindo espaços de trabalho colectivo. 

Trata-se de induzir um retomo à experiência que visa a sua transformação em saber 

formalizado, onde a presença dos pares se converte em mediação social, essencial para 

fazer evoluir o saber da experiência, tomando-o menos precário e menos pragmático 

(AMIGUINHO, 2003, p. 108). 

Demailly (1992, p. 142) verifica essa formação experiencial (contínua), num contato 

coletivo de formação como modos de socialização, sendo estes, “os conjuntos de procedimentos 

através dos quais o homem se toma um ser social e por formação os modos de socialização 

comportando uma função consciente de transmissão de saberes e de saber-fazer”. Para a autora, 

existe uma divisão de momentos da formação e suas relevâncias, sendo que no plano 

individual, as formações na base universitária são as mais eficientes tendo em vista uma 

perspectiva afetiva e intelectual do encontro, divisão e relação. No plano coletivo, com um 

número mais significativo de professores, as formações se tornam mais eficazes já que 

proporcionam uma formação mais interativo-reflexivo, ou seja, a prática se faz mais presente e 

o problema de um pode ser o problema de vários, e possivelmente as soluções.

2.4.2.1. Paradigmas na formação continuada de professores 

Perante os enquadramentos citados, a formação contínua deve ser concebida como um 

dos componentes de mudança, tendo em vista que em muitos casos a escola tem funcionado 

num sistema quase fechado face ao meio que o envolve. Desenham-se tendências que devem 

encorajar estratégicas reflexões às mudanças necessária num quadro de aspirações que 

reconheça a importância da formação experiencial e dos processos auto formativos. Pacheco 
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(1995, p. 57) relata que a formação contínua “passa a ser um processo destinado a aperfeiçoar 

o desenvolvimento profissional do professor, nas suas mais variadas vertentes e dimensões”. O

formando se encontra como sujeito da sua própria formação, tendo em vista a formação, 

segundo Canário (2003), como parte integrante do processo global de socialização. 

Nesse sentido, Eraut59 (1987, apud PACHECO, 1995) propõe quatro paradigmas 

principais no campo da formação contínua: deficiência, crescimento, mudança e da solução de 

problemas. O autor60 resume tais pontos da seguinte forma: 

 O paradigma da deficiência parte da ideia de que um professor tem lacunas de

formação devido à desatualização da formação inicial e à falta de competências

práticas. A formação contínua surge, assim, como uma ação de preenchimento de

saberes e destrezas ou de resposta a necessidades reconhecidas como prioritárias,

mais pela administração central que pelos professores. A determinação das áreas

prioritárias e a tipologia da formação são algumas das características deste

paradigma que são impostas aos professores.

 O paradigma do crescimento situa a formação contínua do professor numa

lógica de experiência pessoal e numa finalidade de desenvolvimento profissional

pelo que as eventuais lacunas de formação são da responsabilidade do sistema.

 O paradigma da mudança perspectiva a formação como um processo de

negociação e colaboração dentro  de um espaço  aberto que é a escola e em função

da necessidade de reorientar os saberes e competências do professor.

 Por último, o paradigma de solução de problemas parte do princípio que a escola

é um local onde emergem constantemente problemas  que  serão  melhor

solucionados  quando  diagnosticados pelos professores.

Tendo em vista que a preocupação com a formação continuada dos profissionais da 

educação não é nova, Candau (1996), pondera ao relatar que os paradigmas citados acima não 

se encaixam com os modelos clássicos, nos quais, na maioria dos projetos realizados a ênfase 

é posta na “reciclagem” de professores. Trata-se, “de uma perspectiva em que se enfatiza a 

presença, nos espaços considerados tradicionalmente como lócus de produção de 

conhecimento, onde circulam as informações mais recentes, as novas tendências e buscas nas 

diferentes áreas de conhecimento” (CANDAU, 1996, p.140). 

Tendo em vista tal concepção clássica, diversas reflexões e pesquisas foram realizadas 

com o intuito de construir uma nova concepção da formação continuada. Para Candau (1996), 

a formação continuada deve ser revista tendo por base as seguintes afirmações: a) o locus da 

formação deve ser a própria escola; b) todo processo de formação contínua deve ter como 

referência básica o saber docente; c) visando um adequado desenvolvimento da formação 

59 ERAUT, M. Inservice teacher education. In: Dunkin, M.J. (Edt). The intemational encyclopedra of teaching 

and leacher education. Oxford : Perg_amon, pp. 730-743, 1987. 
60 Ibid., p. 58. 



72 

continuada, é fundamental ter consciência das diferentes etapas do desenvolvimento 

profissional do magistério, já que não se pode tratar do mesmo modo o professor em fase inicial, 

daqueles que estão no meio do caminho, muito menos daqueles que já se encaminham para a 

aposentadoria. Ou seja, o autoconhecimento profissional é fundamental para percorrer o seu 

processo de formação. Sobre a valorização de se conhecer as fases da carreira docente, a fim de 

agir nela, Candau (1996, 149) relata que: 

A preocupação com o ciclo de vida profissional dos professores apresenta, para a 

formação continuada, o desafio de romper com modelos padronizados e com a criação 

de sistemas diferenciados que permitam aos professores explorar e trabalhar os 

diferentes momentos de seu desenvolvimento profissional de acordo com suas 

necessidades específicas. 

Hargreaves61 (1991, apud NÓVOA, 1991) vê a formação de professores como algo que 

necessita ser repensada e reestruturada como um todo, tendo em vista desde a formação inicial 

até a formação contínua. Dentro dos diversos paradigmas de formação de professores Elliott62 

(1990, apud NÓVOA, 1991) descreve que tais concepções formativas devem integrar aos 

seguintes níveis: (1) contexto ocupacional; (2) natureza do papel profissional; (3) competência 

profissional; (4) saber profissional; (5) natureza da aprendizagem profissional; (6) currículo e 

pedagogia. No entanto, para Nóvoa (1991, p. 24) “parece evidente que, tanto as Universidades 

como as escolas, são incapazes isoladamente de responder a estas necessidades”. 

Por outro lado, Gatti (2008) acrescenta a discussão relatando que a modalidade de 

formação continuada deve incluir constantemente (desde que preservada a qualidade) cursos de 

natureza bem diversificada até esses cursos de formação que concedam diplomas profissionais, 

acrescentando uma nova modalidade de formação continuada que são os cursos associados a 

processos de educação a distância, “que vão do formato totalmente virtual, via internet, até o 

semipresencial com materiais impressos”63 (GATTI, 2008, p.2). O que fica claro na visão de 

todos esses autores é que não se pode haver formação continuada efetiva se não houver 

61 HARGREAVES. A.  Os Professores em Tempos de Mudança - O trabalho e a cultura dos professores na 

idade pós-modema. Lisboa: McGraw Hill. 1998 
62 ELLIOTT, J. Teachers as Researchers: Implications for Supervision and for Teacher Education. Teaching & 

Teacher Education, 6 (1), pp. 1-26, 1990. 
63 No quesito formação continuada, as tecnologias de informação e comunicação constituem excelente ferramenta 

para a atualização profissional, apesar de alguns autores e estudiosos do assunto fazerem um alerta sobre dois 

fenômenos que podem gerar o agravamento do processo de desprofissionalização. Trata-se do risco velado da 

entrada das Tecnologias da informação e comunicação (Tics) nas escolas financiadas a partir de um desvio do 

salário dos professores, e a terceirização crescente de funções ligadas à atividade-fim na escola privada, onde o 

pessoal docente é transformado em pessoa jurídica para apresentação de serviços educacionais (LUDKE & 

BOING, 2007, p. 3). 
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disposição, vontade e mobilização para romper com o modelo da pedagogia conservadora, cuja 

influência ainda está presente na prática docente.  

Perrenoud (2002b, p. 12) deixa sua contribuição no assunto, ao analisar que mesmo a 

formação do professor “não seja o único vetor de uma profissionalização progressiva do ofício 

de professor, continua sendo um dos propulsores que permitem elevar o nível de competência 

dos profissionais”. Isso nos permite concluir que a falta de uma formação contínua estruturada 

têm sido um dos principais motivos, dentre outros, que acabam frustrando as expectativas de 

muitos professores, desmotivando-se e perdendo o encanto pela profissão, tendo como 

consequência, a perda de sua identidade profissional, a má atuação em sala de aula, o 

descompromisso com os alunos, etc., provocando uma crise grave e complexa. Não se pretende 

aqui colocar o professor como culpado do fracasso escolar, mas alertar que a parte do docente 

também deve ser realizada, pois o maior beneficiado será ele próprio. 

Toda essa discussão, nos leva a pensar que a formação continuada não é simplesmente 

uma formação complementar do professor, mas sim, permanente.  Portanto, para que isso 

ocorra deve-se sempre ter em vista que a formação permanente se dá principalmente através da 

atuação de sua prática. Fazendo uso das palavras de Saviani (2007, p.3), “a prática é a razão de 

ser da teoria, o que significa que a teoria só se constituiu e se desenvolveu em função da prática 

que opera, ao mesmo tempo, como seu fundamento, finalidade e critério de verdade”. Isso nos 

mostra que formação contínua (permanente) torna-se sustentada na medida em que a prática e 

a teoria não se separam, já que “a prática igualmente depende da teoria, já que sua consistência 

é determinada pela teoria” (SAVIANI, 2007, p. 3). A grande questão é que tanto a teoria quanto 

a prática ocorrem num único local: a escola. 

2.4.2.2. Formação permanente centrada na escola 

Independentemente da compreensão que se tenha sobre o conceito de formação 

continuada, não há duvida dúvida que ela proporciona ao professor o fortalecimento de sua 

prática docente cotidiana. Segundo Gatti (2008, p.4) “seria uma formação complementar dos 

professores em exercício, propiciando-lhe a titulação adequada a seu cargo, que deveria ser 

dada nos cursos regulares, mas que lhe é oferecida como um complemento de sua formação, 

uma vez que já está trabalhando na rede”. 

Canário (2003, p. 9) verifica outra questão importante relacionada expansão das práticas 

de formação pela revalorização do potencial formativo no qual as situações de trabalho 

proporcionam a “produção de estratégias, dispositivos e práticas de formação que valorizam 
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fortemente a aprendizagem por via experiencial e o papel central de cada sujeito num processo 

de autoconstrução como pessoa e como profissional”. Tal modo de formação proporcionou a 

fuga da lógica de “reciclagem” tendo como referência principal as aquisições obtidas durante a 

formação inicial. Ou seja, ver a formação contínua no ambiente de trabalho significa extrapolar 

daquela “forma escolar” de pensar os processos de ensino, focando então na prática do dia a 

dia.  

Isto fica evidente na visão de Veiga (2008, p.16), o qual analisa “a prática [como] o 

ponto de partida e de chegada do processo de formação”. No entanto, a autora adverte que o 

professor deve ter consciência de sua responsabilidade do ato de aprender a aprender, ou seja, 

ter o compromisso e certeza de que sua carreira é feita num processo de aprender permanente. 

Tomando esse conceito de aprender permanente, o docente “assume uma posição de 

inacabamento, vinculada à história de vida dos sujeitos em permanente processo de formação, 

que proporciona a preparação profissional. O processo de formação é multifacetado, plural, tem 

início e nunca tem fim” (VEIGA, 2008, p. 15). 

Dominicé64 (1985, apud NÓVOA, 1992) declara que a prática da educação permite a 

definição do espaço de toda reflexão teórica. Divergindo dessas concepções, Canário (2000) 

levanta a questão de que a formação contínua, em especial aquela que ocorre fora da escola, 

ambiente de trabalho do professor, tem recebido uma valorização maior, tendo em vista que é 

a partir dela se esperam promoções no emprego, salário e mobilidade social. Além disso, cria-

se uma expectativa de resposta às interrogações, angústias e perturbações de um mundo em 

constante transformação, inclusive dentro da escola.  

No entanto, o autor faz críticas a esse modo de formação, pois estes acabam distantes 

da realidade empírica denunciando a ineficácia dessa própria formação. Essa ineficácia, 

segundo o autor, está relacionada às valorizações de dimensões técnicas, normativas em 

detrimento das dimensões pessoais e sociais, ou seja, as experiências dos profissionais, 

realidade do meio. 

Tais discussões nos leva a questão da formação centrada na escola, decorrente de uma 

formação voltada à reflexão sobre a prática docente, analisando de forma crítica as relações e 

contribuições da teoria à ação pedagógica (CANÁRIO, 2003). Por essa perspectiva, há um 

melhor condicionamento entre questões relacionadas ao contexto de trabalho (escola) apoiado 

64 DOMINICE, P. Ce que la vie leur a appris. In: Pratiques du récit de vie et théories de la formation [M. 

Finger e C. Josso, eds.]. Genève: F.P.S.E./Université de Genève, Cahier n." 44, pp. 99-121, 1985. 
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numa racionalidade instrumental (formação do tipo escolar), no qual o resultado coincide com 

o trabalho real, ou seja, todas as variáveis possíveis estariam a sua volta.  

Verificando a origem da chamada “formação centrada na escola”, Imbernón (2006) nos 

auxilia com alguns apontamentos indicando que esta proposta de formação continuada tem sua 

origem no Reino Unido em meados da década de 70, devido a políticas relacionadas à 

distribuição dos poucos recursos na educação para a formação permanente dos docentes. O 

autor65 descreve as seguintes considerações sobre esse meio de formação:  

 

A formação centrada na escola envolve todas as estratégias empregadas 

conjuntamente pelos formadores e pelos professores para  dirigir os programas de 

formação de modo a que respondam às  necessidades definidas da escola e para elevar 

a qualidade do ensino  e da aprendizagem em sala de aula e nas escolas. Quando se 

fala de formação centrada na escola, entende-se que a instituição educacional 

transforma-se em lugar de formação prioritária diante de outras ações formativas. A 

formação centrada na escola é mais que uma simples mudança de lugar da formação, 

representa uma mudança de paradigma, pois, tem como princípio norteador o 

desenvolvimento de processos de formação baseados na colaboração entre os 

profissionais da instituição escola. Baseia-se na reflexão deliberativa e na pesquisa-

ação, mediante os quais os professores elaboram suas próprias soluções em relação 

aos problemas práticos com que se defrontam num processo de autodeterminação 

baseado no diálogo; implanta-se um tipo de compreensão partilhada pelos 

participantes sobre as tarefas profissionais e os meios para melhorá-las e não um 

conjunto de papéis e funções que são aprimorados mediante normas e regras técnicas 

pré-determinadas pelos órgãos superiores. 

 

Verificar a formação centrada na escola significa percebê-la num conceito muito amplo, 

no qual, o formando tem participação em todo o processo, desde a concepção até à avaliação. 

Em tal meio de formação contínua, surge um sentido estratégico de se por a serviço da resolução 

de problemas e desenvolvimentos concretos de transformação das escolas. Tendo isto em vista, 

a formação centrada na escola pode ser considerada como um dos principais aspectos do sistema 

educacional, contribuindo para a inovação da escola e autonomia efetiva docente. 

Na intenção de analisar a formação docente tendo a escola no centro dessa ação, Nóvoa 

(2003) ressalta a escola como lugar formativo, devendo ter ênfase o período inicial da carreia, 

no qual há a transição de “aluno-mestre” para “professor principiante”. Isso nos faz refletir a 

formação “centrada na escola” como sendo a atuação prática do exercício profissional do 

docente, principalmente quando ele mais precisa. 

Tal questão vem ao encontro dos estudos de Canário (2001, p.28) sobre a formação 

centrada na escola que pressupõe que o docente aprenda a sua profissão no ambiente escolar e 

que “essa aprendizagem coincide com um processo largo, contínuo e multiforme de 

                                                           
65 Ibid. p. 79 
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socialização profissional que comporta modos e vertentes deliberados (formais) e não 

deliberados (informais)”.  

Oliveira-Formosinho & Formosinho66 (2001, apud CUNHA & PRADO, 2010) 

destacam alguns equívocos comuns ao se analisar a formação centrada na escola. 

Primeiramente vem a ser o fato de pensar que a formação que acontece no ambiente escolar 

seja necessariamente mais ativa e envolvente. Há argumentação de que o deslocamento da 

formação universitária para a escola não venha a garantir, necessariamente, maior participação 

dos docentes. O segundo equívoco é confundir a formação centrada na escola com uma 

“barricada centrada na escola, denunciando que a escola concebida como uma fortaleza é uma 

escola que vira as costas às diferentes populações que diz servir”67. Tais autores defendem que 

a formação não se restrinja aos muros da escola, devendo inserir-se à comunidade local, 

considerando sempre as necessidades dos professores, aceitando a importância do 

associativismo pedagógico, etc. Concluindo, o terceiro equívoco é imaginar a formação 

centrada na escola como uma formação fechada nos professores, não levando em conta o 

desenvolvimento da profissão docente, dos alunos e do próprio sistema organizacional. Há a 

crença que o desenvolvimento profissional “não pode ser apenas um desenvolvimento centrado 

nos professores, mas a partir dos professores, deve ser um processo centrado nas necessidades 

daqueles a quem os professores servem – as crianças, as famílias, as comunidades” 

(OLIVEIRA-FORMOSINHO & FORMOSINHO, 2001, apud CUNHA & PRADO, 2010, p. 

105). A sugestão que os autores fazem é que mantenha uma espécie de intercâmbios com as 

questões que permeiam a escola, com as instituições de formação, especialistas, movimentos 

pedagógicos, associações, redes de escolas, para que essa formação não tenha um 

funcionamento como um “processo autista em que uma escola se encerra em si mesma 

ruminando os seus problemas”68. 

Percebe-se então que considerar a escola como espaço de formação permanente é uma 

afirmação básica na superação do modelo clássico de formação continuada de professores. 

Contudo, segundo Candau (1996), não se consegue esse objetivo de forma espontânea. O 

simples fato de estar na escola desenvolvendo uma prática escolar não garante uma formação 

consistente a fim de moldar o docente a seus desafios e vitórias. Para a autora, uma prática 

repetitiva, mecânica, sem reflexão não favorece o processo formativo. Para que esse processo 

66 OLIVEIRA-FORMOSINHO J. & FORMOSINHO J. (Orgs). Associação Criança - um contexto de formação 

em contexto. Coleccao Minho Universitaria. Braga: Livraria Minho. 2001 
67 Ibid., p. 104. 
68 Idem. 
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se faça de forma contundente e solidificada, o ponto nevrálgico está em uma prática reflexiva, 

seja ela coletiva ou individualizada, uma prática que possibilite a identificação de problemas e 

a solução dos mesmos. Dessa forma, torna-se necessário um estudo mais aprofundado sobre 

essa temática: a prática reflexiva docente, como veremos no capítulo a seguir. 
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CAPÍTULO 3.  Professor Reflexivo: do pensamento à ação 

O professor disserta 

Sobre ponto difícil do programa. 

Um aluno dorme, 

Cansado das canseiras desta vida. 

O professor vai sacudi-lo? 

Vai repreendê-lo? 

Não. 

O professor baixa a voz 

Com medo de acordá-lo... 

(Carlos Drummond de Andrade) 

O termo reflexividade tem sido muito utilizado na intenção de fortalecer conceitos em 

áreas diversas, reforçando discursos, revendo a prática e os próprios fazeres de nosso tempo. 

Se tal termo tem o uso correto ou não, o que se percebe é que na teoria ou na prática a reflexão 

é valorizada em nosso dia a dia. O próprio desenrolar da história da humanidade tem se baseado 

no trinômio observação, reflexão e ação nas diversas perspectivas do saber.  

Com base na reflexão temos a oportunidade de voltar e rever fatos ocorridos e práticas 

assumidas, melhorando-as ou corrigindo-as. Através da análise da prática reflexiva, torna-se 

possível rever a formação do pensamento reflexivo, próprio do ser humano, que percorre as 

relações sociais, fazendo com que este se tranforme num processo historicamente situado. 

Porém, ao analisarmos o ato reflexivo na ação docente, verificaremos que esta tem um 

significado que vai além, já que é necessário levantar discussões deste ato como algo inserido 

numa prática sistemática, consciente e contextualizado no meio escolar, não caindo no erro de 

ter uma concepção vaga do termo “reflexão”. A conceituação de prática reflexiva surge como 

um método dos professores questionarem as suas práticas de ensino tendo em vista que em 

nossa sociedade a palavra ‘reflexão’ nos impõe um pensamento sério e rígido longe da ação, 

mais voltado à meditação e interiorização. No entanto, é importante alertar que se trata de um 

processo mental que ocorre na medida em que olhamos para determinadas atitudes do passado 

e procuramos agir no presente.  

Nóvoa (1993) concorda com os fatos citados, apoiando uma formação de professores 

voltada para as reflexões atitudinais das ações docentes, tendo em vista que saberes 

disciplinares, experienciais e curriculares estejam inseridos num determinado planejamento 

contextualizados. Para Nóvoa (1993, p. 25) a base para os modos de organização dos cursos de 

formação docente: 



80 

não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de técnicas), mas 

sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de 

(re)construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso é tão importante 

investir a pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência. 

Nesse sentido, o autor desfaz a perspectiva técnica da formação e atribui-lhe uma visão 

mais humana, na qual o tecnicismo é substituído à criticidade. O autor justifica que “a 

profissionalização do saber na área de ciências da educação tem contribuído para desvalorizar 

os saberes experienciais e as práticas dos professores. A lógica de uma racionalidade técnica 

opõe-se sempre ao desenvolvimento de uma práxis reflexiva” (NÓVOA, 1993, p. 27). 

O que fortalece tal visão é o fato do humano ser reflexivo por excelência, no entanto, 

muitas vezes, as práticas se transformam em rotinas e passam a não ser mais questionadas, 

tornando algo comum, óbvias. Borges (2002, p. 210) ratifica tal afirmação ao declarar que “a 

reflexão crítica é emancipatória, porque liberta as visões acríticas, os hábitos, as tradições e os 

costumes não questionados, as formas de coerção e de dominação que tais práticas supõem o 

auto engano dos professores”. O autor vê nesse sentido o diferencial da profissão docente 

quanto à reflexão, já que a mesma tem de relacionar, questionar, ponderar, contextualizar, etc., 

exigindo muito mais do professor. Nesse sentido, Borges (2002, p. 208 – 209) alerta que: 

É importante, então conceber o trabalho dos professores como um trabalho intelectual, 

desenvolvendo um conhecimento sobre o ensino que reconhece e questiona sua 

natureza socialmente construída e a forma como se relaciona com a ordem social, 

assim como analisa as possibilidades transformadoras, que estão implícitas no 

contexto social das aulas e da docência. 

Vendo a complexidade de professor se tornar um profissional reflexivo, Alarcão (1996, 

p.180) levanta dois fatores fundamentais, dentro de uma frase que parece resumir tal discussão:

“Professor: conhece a tua profissão e conhece-te a ti mesmo como professor para te assumires 

como profissional de ensino”. Refletindo tal colocação, percebe-se que a reflexão docente está 

diretamente ligada ao autoconhecimento e consequentemente de sua prática, a fim de analisá-

la acrescentar na sua formação tanto pessoal como profissional. 

Verificando a importância do professor reflexivo, torna-se fundamental compreender as 

suas raízes, nas quais encontramos no pensamento reflexivo de John Dewey, no início do século 

XX e os vários tipos de reflexão descritos por Donald Schön, no final do mesmo século. Os 

estudos investigativos sobre a prática reflexiva têm aumentado nos últimos anos69 auxiliando 

69 Segundo Pimenta (2002) o interesse pelo que se denomina “professor reflexivo”, “ensino reflexivo” ou 

“abordagem reflexiva” tem sua ampliação no início da década de noventa no qual surgiram diversos adeptos e 
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no debate sobre os conceitos discussões sobre o tema, acrescentando na fundamentação do 

processo de ensino, caminhando na contramão de uma visão tecnicista da prática docente. 

3.1. Reflexão e níveis de reflexão 

Como se viu, o movimento das práticas reflexivas tem sido muito usado nos estudos em 

educação na atualidade e o conceito de reflexão não se resume ao seu significado propriamente 

dito, indo além do caráter de substantivo (reflexão) transpassando pelo adjetivo (reflexivo). Isso 

se percebe nas concepções ligadas à investigação sobre as práticas docentes, tais como 

‘pensamento reflexivo’ (DEWEY, 1933)70, ‘ensino reflexivo’ (ZEICHNER, 1993), ‘praticantes 

reflexivos’ (SCHÖN, 1987)71 , entre outros. 

No entanto, não é correto relacionar os estudos sobre reflexão docente à atualidade. O 

filósofo da educação, John Dewey escreveu livros como How we think (1910, 1933) e Logic: 

The theory of inquiry (1938), nos quais já defendia a importância da reflexão no ensino. Em 

suas obras o autor reconhecia que os professores refletem tendo por base um conjunto de 

situações, como pensam sobre elas, e refletindo que para analisarmos é necessário um problema 

real a ser resolvido, um dilema ou mesmo a aceitação da incerteza (SCHÖN, 2000). John Dewey 

já previa que somente através da avaliação contínua de crenças, de princípios e de hipóteses em 

relação a um conjunto de dados e de possíveis interpretações ocorre uma prática reflexiva.  

A partir dos anos de 1980, Donald Schön, nos Estados Unidos, retomou a abordagem 

do Professor Reflexivo, tornando-se uma nova referência na formação do professor, no qual sua 

concepção está voltada ao ensino como atividade reflexiva. Tendo por base que a valorização 

da prática profissional se cria através da reflexão, o pesquisador e educador Schön desenvolveu 

um estudo intitulado The Reflective Practitioner (1983), analisando como professores encaram 

sua profissão. Seus estudos sobre o professor reflexivo se desenvolvem em um contexto de 

críticas às limitações propostas pela racionalidade técnica, herança do positivismo no qual o 

profissional era visto como um técnico cujo trabalho estava restrito à solução de problemas 

utilizando-se de teorias e técnicas. Para tal tema Contreras (1997, p. 64) relata que: 

críticos (SCHÖN, 1983, 1987; NÓVOA, 1993; ZEICHNER, 1993; ALARCÃO, 1996; PIMENTA, 2002; etc.) à 

proposta do professor reflexivo, transformando-se numa tendência atual dos estudos em educação.  
70 Para Dewey, o pensamento reflexivo serve como instrumento, sendo criado a partir do confronto com as  

problemáticas, tendo por finalidade fornecer ao professor meios mais adequados para ir de encontro a situações 

problemas.  
71 Tendo constatado a existência de uma crise de confiança nos profissionais de educação, Schön busca entender 

como se dá a aquisição dos saberes que os profissionais portam, em particular os que ele denomina de bons 

profissionais. Schön passa a valorizar a prática profissional como uma fase de construção de conhecimento se 

realizando por meio da reflexão, análise e problematização.  
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A ideia básica do modelo da racionalidade técnica é que a prática profissional consiste 

na solução instrumental de um problema mediante a aplicação de um conhecimento 

teórico e técnico, previamente disponível, que procede da investigação científica. É 

instrumental porque parte da aplicação de técnicas e procedimentos que se justificam 

pela sua capacidade de atingir os resultados desejados. 

Como resultado das pesquisas de Donald Schön (2000), a prática docente é caracterizada 

por diversas situações difíceis que nem sempre são resolvidas, tendo em vista que seus 

conhecimentos não proporcionam respostas necessárias em seu cotidiano da profissão. Para o 

autor tais conhecimentos referem-se a saberes e competências que vão além dos conhecimentos 

técnicos que o formaram em sua formação inicial.  

Nesse sentido o ato de ser um professor reflexivo, se mostra na capacidade de analisar 

sua atuação perante um determinado momento de reflexão crítica, procurando sempre 

problematizar a realidade escolar, analisando, refletindo e reelaborando os trajetos de sua ação, 

com um saber coerente para a sua realidade prática.  

As competências reveladas pelos professores pela própria observação e reflexão sobre 

as ações é designada pelo autor como sendo ‘professional artistry’. As atitudes que levam a tal 

conceito são diversas, dependendo das linguagens e propostas, podendo ser consideradas 

“sequências de operações, procedimentos executados, pistas observadas, regras seguidas, 

valores, estratégias e princípios que constituem verdadeiras ‘teorias’ de acção” (SCHÖN, 2000, 

p. 25) .

O autor distinguiu o processo reflexivo em três: reflexão na ação, a reflexão sobre a 

ação e a reflexão sobre a reflexão na ação. As duas primeiras formas de reflexão são 

basicamente reativas, sendo separado somente pelo momento. Já o último processo citado se 

faz durante a prática e logo após do fato, quando este é revisado fora do seu contexto. Para 

Schön (2000) ao refletir sobre a ação que se toma consciência do conhecimento tácito, se 

reformula o pensamento, agindo na ação.  

O autor faz uma consideração interessante ao explicar que quando aprendemos a fazer 

algo, desenvolvemos tal tarefa não pensando muito a respeito, criamos aptidão atuando 

espontaneamente. Porém, em todas as experiências, positivas ou negativas, pode ocorrer algo 

que não esteja de acordo com nossas expectativas, levando-nos a responder à ação, deixando-a 

de lado ou atuando por meio da reflexão, sendo tal processo ocorrido de duas maneiras: 

refletindo sobre a ação, analisando o ocorrido tentando assim descobrir de que forma nossa 

ação pode ter auxiliado para o produto final, ou refletir no meio da ação, sem interrompê-la. 

A partir desse momento, nosso pensar pode oportunizar uma nova forma ao que estamos 

fazendo no decorrer do que estamos fazendo, ou seja, refletindo-na-ação. Neste último caso, 
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Alarcão (1996), considera tal reflexão em uma reconstrução mental retrospectiva da ação com 

o objetivo de analisá-la, transformando tal ato como algo natural do processo de ensino-

aprendizagem. 

A reflexão na ação considera o diálogo com a situação da ação, mas não se trata de um 

diálogo verbalizado do professor com relação à sua experiência e sim com algo que não estava 

pré-formulado num momento específico de aula, por exemplo. Segundo Schön (1992), tendo 

ocorrido tal imprevisto, ocorre a possiblidade de compreensão dos motivos pelo qual foi 

surpreendido, reestruturando a situação problema e, por consequente, verificando sua 

reformulação por meio de uma determinada questão a fim de verificar sua hipótese sobre o ato 

formulado com base na situação. Segundo o autor, a reflexão sobre a ação consiste numa “ação, 

uma observação e uma descrição” (SCHÖN, 1992, p. 87).  

Na visão do autor, a reflexão sobre a ação no processo de formação docente cria 

condições positivas ao professor, que vem a ser o foco dentro do processo pedagógico, partindo 

de sua prática, ou seja, a centralidade do processo gira em torno dele, dando mais autonomia a 

quem realmente necessita decidir. Pérez- Gómez (1992, p. 106, grifos do autor) enfatiza esse 

tema relatando que:  

Quando o professor reflete na e sobre a ação converte-se num investigador na sala 

de aula: afastado da racionalidade instrumental, o professor não depende das técnicas, 

regras e receitas derivadas de uma teoria externa, nem das prescrições curriculares 

impostas do exterior pela administração ou pelo esquema preestabelecido no manual 

escolar. 

A reflexão sobre a reflexão na ação pressupõe aquela que auxilia o professor a 

progredir na sua construção e desenvolvimento do conhecimento pessoal. Relaciona-se a um 

olhar retrospectivo para a ação realizada, refletindo sobre o ato da reflexão na ação, ou seja, 

sobre o ocorrido (SCHÖN, 1992). Esta se torna uma reflexão norteada à ação adiante, que faz 

mais sentido ao reencontrar contextos políticos, sociais, culturais e pessoais em que o fato se 

passou, auxiliando na compreensão de novas problemáticas, descobrindo soluções e orientando 

ações futuras. Segundo Day (1999), tal forma de reflexão traz consigo um desejo de justiça 

social, emancipação ou melhoramento, no entanto, o autor ressalta que a profissionalidade 

requer a presença dos diferentes tipos de reflexão, a fim de formar o professor num intelectual 

apto a se adaptar aos diversos contextos.  

Diversos autores (SCHÖN, 1992; PÉRES-GOMES, 1992; DAY, 1999; NÓVOA, 1996; 

ALARCÃO, 2001; PIMENTA, 2002; LIBÂNEO, 2002; entre outros) concordam que tais 

modelos de reflexão consolidam-se como meio de investigação sobre a prática conscientizando 
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as teorias. Esta relação entre teoria e prática configura-se num conflito entre o saber escolar e a 

reflexão na ação do trabalho docente, no qual nem sempre a prática se torna possível ou viável. 

Para a confrontação de tais conflitos do processo reflexivo, Donald Schön (2000) se baseia em 

quatro elementos, colocando o professor com foco do sistema: a reflexão sobre sua linguagem, 

seu sistema de valores, de sua compreensão e sobre o modo de como definem seu papel. 

O autor usa a metáfora conversação a fim de demonstrar reflexão durante a ação em 

volta de assuntos e situações. A conversação reflexiva está centralizada na reflexão sobre a 

prática, podendo ser colaborativas à tomada de decisões, à compreensão e à troca de 

conhecimento e experiências. Para o autor, no início ocorre o levantamento de um problema e 

o reconhecimento do contexto em que está contido, logo depois ocorre a conversação com o

“repertório de imagens, teorias, compreensões e acções” (SCHÖN, 2000, p.31). Depois de tais 

levantamentos as situações problemas da prática deveriam vincular-se aos estudos teóricos, 

geralmente obtidos no processo de formação inicial. Percebe-se que a ênfase dada não está na 

teoria, mas sim na prática do professor, ou seja, não se discute a teoria pela teoria, mas a prática 

pela teoria.    

3.1.1. Críticas ao pensamento de Schön 

Como o próprio Schön (2000) ressaltou, uma formação reflexiva deve ser a base do 

trabalho docente, suas pesquisas também foram refletidas e surgiram críticas ao seus estudos. 

Uma dessas críticas relaciona-se à ênfase na prática do professor ao combater a racionalidade 

técnica, porém configurando-se num outro modelo de racionalidade, uma racionalidade 

prática, que como a primeira, transforma a prática em solução para todos os problemas. 

Tendo levantado tal ponto de questionamento, Pimenta (2002) aponta uma primeira 

discussão com o próprio emprego do termo professor reflexivo, alertando os riscos da 

generalização da terminologia reflexão em temas relacionados ao professor e sua prática. A 

autora acrescenta que a transformação da prática e a solução dos problemas no dia a dia do 

processo de ensino requerem criticidade somadas a reflexão relacionando aos contextos 

socioculturais mais dinâmicos e contextualizados. Isso deixa clara a necessidade de se ver o 

ensino enquanto prática social e a atividade docente como transformação política. Nesse 

sentido, o ato da reflexão não se perde na prática pela prática, mas na análise da prática levando 

em conta as condições sociais no qual ela se desenvolve. Ghedin (2006, p. 149) complementa 

essa discussão relatando que: 
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O ponto de chegada da reflexão não é ela própria, nem mesmo o ensino, mas a 

construção política de uma sociedade democrática, porém não de qualquer 

democracia, pois muita s delas são formas de ditadura disfarçada. Por isso, a sociedade 

que negligencia a reflexão, além de condenar a todos ao não-ser da irreflexão, 

condena-se a um destino imposto pelos instintos e não a uma autodeterminação, 

nascida na potencialidade dos níveis diferentes de pensar, refletir, criticar e criar 

enquanto pensamento que age e reflete sobre o sentido e o significado social de tal 

ação-reflexiva.  

Outro ponto de discussão refere-se ao conceito de ‘reflexão na ação’, no qual pela visão 

de Eraut (1995) a distinção entre tal forma de reflexão e a reflexão sobre a ação não existe e 

sugere que tal fato pode ser melhor esclarecido se utilizados nos contextos da reflexão. O autor 

sugere ainda outras nomenclaturas como reflexão antes da ação, reflexão depois da ação e a 

reflexão distanciada da ação. Tal concepção se dá por não considerar ações deslocadas no 

tempo, no qual diversas vezes a reflexão na ação é também sobre a ação. Eraut (1995) vai além 

e sugere a necessidade de somar a preposição ‘para’ na intenção de indicar o objetivo da 

reflexão.  

Como já foi citado anteriormente, Schön (2000) destaca quatro elementos básicos para 

a realização do processo reflexivo: que os professores reflitam sobre sua linguagem, seu sistema 

de valores, de sua compreensão e sobre o modo de como definem seu papel. No entanto, 

segundo Liston e Zeichner72 (1996, apud CONTRERAS, 2002), Schön não dá o devido valor 

que a análise e a transformação desses quatro elementos deveriam fornecer à reflexão. Na visão 

dos dois autores as práticas individuais foram as únicas pautadas por Donald Schön. Porém, 

tratar de práticas reflexivas dos professores, obriga a analisar em que condições se desenvolvem 

e os resultados das práticas utilizadas. Neste caso os professores são guiados através da reflexão 

da sua própria prática perdendo a oportunidade de ter uma visão crítica do contexto estrutural 

ou ideológico em que ocorre.  

A grande crítica passa a ser centrada nas práticas reflexivas solitárias, no qual o docente 

é responsabilizado a enfrentar as nuanças problemáticas de sua prática pedagógica. Segundo 

Libâneo (2006) essa forma de ato reflexivo faz com que o professor acredite que a reflexão 

sobre a prática permitiria por si só as formas de intervenção. No entanto, de forma 

individualizada, as transformações necessárias se esvaziariam no limite imediato da aula, sem 

consequências fora dela ou mesmo permanentes.  

Donald Schön também foi criticado pela ausência de um conteúdo específico para a 

reflexão ou mesmo de uma teorização que oferecesse base para a reflexão. Isso demonstra a 

72 ZEICHNER, K. & LISTON, D. Reflective Teaching: an introduction. Mahwah, New Jersey: Lawrence 

Erlbaum Associates, 1996. 
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necessidade do estudo da prática baseada em um contexto teórico-crítica, para que não ocorram 

“achismos”, considerando sempre o contexto social, político e institucional no qual o professor 

está contido. Tal contextualização teórica permitiria a compreensão de sua própria ação 

refletida na prática, criando metodologias de orientação, modificação e de base de auxílio a fim 

de enfrentar os problemas da prática educacional. 

O que um docente deve ter ciência, independente do estágio profissional em que esteja, 

é que somente a reflexão não basta, pois ela deve ter poder para instigar a ação. Tal ponto 

levantado terá êxito se ocorrer em um ambiente adequado, em uma equipe engajada ao bem da 

educação no qual a reflexão atua como espaço no qual se expõe e discutem as questões que 

resultam da prática aos olhos da teoria, construindo-se novos conhecimentos e 

consequentemente enriquecendo a reflexão individualizada. No entanto, de nada adianta uma 

equipe com vontade se não houver a atuação do professor como o principal agente da reflexão. 

3.2. Professor reflexivo 

Alarcão (2007) analisa o professor reflexivo dentro da concepção de ser humano, sendo 

este criativo e não um simples reprodutor de ideias e de práticas de outros. Na visão da autora 

a capacidade de pensamento e de reflexão já é intrínseca ao homem. No entanto, nos alerta que 

os processos reflexivos são estimulados em contextos que permitam desenvolvimento, a 

liberdade e a responsabilidade de quem assim queira agir. Querer agir nesse caso torna-se 

fundamental, já que não basta ter tudo propício se não houver interesse. Parte daí a importância 

do professor investigador73, não um investigador de conteúdos, mas de si mesmo. Segundo 

Sacristán (1991, p.85), o professor não “pensa de acordo com a ciência, mas conforme sua 

cultura” e por isso há um equívoco entre os estudos sobre a formação na medida em que estes 

educam as mentes e se esquecem de que o desejo não se educa. Por isso, é preciso reconhecer 

que “os motivos, as motivações do professorado tem sido um capítulo ausente da formação de 

professores e da investigação sobre a formação de professores” (SACRISTÁN, 1991, p. 86).  

73 Nóvoa (2001) em entrevista ao programa Salto para o Futuro (Tv Brasil) relata que o professor pesquisador e o 

professor reflexivo, no fundo, correspondem a correntes diferentes para dizer a mesma coisa. São nomes distintos, 

maneiras diferentes dos teóricos da literatura pedagógica abordarem uma mesma realidade. A realidade é que o 

professor pesquisador é aquele que pesquisa ou que reflete sobre a sua prática. Portanto, aqui estamos dentro do 

paradigma do professor reflexivo. É evidente que podemos encontrar dezenas de textos para explicar a diferença 

entre esses conceitos, mas creio que, no fundo, no fundo, eles fazem parte de um mesmo movimento de 

preocupação com um professor que é um professor indagador, que é um professor que assume a sua própria 

realidade escolar como um objeto de pesquisa, como objeto de reflexão, com objeto de análise. 
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Podemos considerar que o professor investigador tem a necessidade de ser um professor 

reflexivo, o que se torna uma condição necessária, mas não suficiente, ou seja, no processo 

investigativo a reflexão é a base, mas não se pode ser suficiente. Como nos diz Alarcão (2007, 

p. 41) “a noção de professor reflexivo baseia-se na consciência da capacidade de pensamento e

reflexão que caracteriza o ser humano como criativo e não como mero reprodutor de ideias e 

práticas que lhe são exteriores”. A reflexão fornece ao professor informações sobre sua ação, 

as razões e consequências de tal. Mas, por outro lado, a reflexão pode simplesmente justificar 

a ação, fazendo com que a qualidade e a natureza da reflexão sejam tão importantes do que a 

sua simples ocorrência. Cabe então ao professor reflexivo filtrar a melhor forma de agir sobre 

a reflexão. Segundo Day (1999, p. 47) “se agir como um profissional implica empenhar-se na 

investigação, então é necessário examinar o que esta implica para o professor. A reflexão 

constitui o âmago da investigação, mas, ainda que seja uma condição necessária, não é por si 

só suficiente”.  

Isto leva mais uma vez ao professor pensar no âmbito da prática como um ser humano 

criativo, apto para construir e atuar de forma inteligente, flexível e contextualizada. Segundo 

Schön (2000), tal capacidade só ocorre, porque o homem vem a ser uma mistura de ciência, 

técnica e arte (professional artistry) demonstrando a capacidade de se perceber o que está 

implícito ou o que está sendo revelado. Tal fato só ocorre na reflexão na e sobre a ação dentro 

de um processo investigativo com o objetivo de se compreender e atuar na melhoria de seu 

processo de ensino. No entanto, isso só pode ocorrer relacionando a sua prática com a teoria, 

ou seja, o que relatam sobre ensino com o comportamento no ensino, verificando as 

compatibilidades entre ambos e as condições de conhecimentos para se atuação reflexivamente 

na prática com base nas teorias. Professores reflexivos trabalham a sua prática pelo seu próprio 

ato de investigação-ação permeado por determinado contexto escolar, no qual moldará sua base 

reflexiva.  

Alguns autores (SCHÖN, 1992; ZEICHNER, 2003; LIBÂNEO, 2002; PÉREZ- 

GÓMEZ, 1992) mostram que os estudos analisam que o conhecimento dos professores é fruto 

de experiências e de reflexão crítica. Nesse caso a justiça social se faz presente já que as 

oportunidades que são oferecidas aos estudantes serão resultados das escolhas e as opções que 

os professores fizeram para si em sua carreira. Caso contrário, ou seja, sem reflexão de suas 

ações, faz com que seu trabalho se torne mera rotina, aceitando as imposições do mercado, do 

governo, das escolas, etc. O professor reflexivo pode ser caracterizado então como um 
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profissional que procura equilibrar a ação do ‘modo de pensar’ enquanto que uma nova prática 

é fruto da reflexão sobre as experiências profissionais e pessoais. 

Dentro dessa linha de pensamento Smyth74 (1991, apud CONTRERAS, 2002) analisa 

que a reflexão pela reflexão deve ser questionada e acrescenta que a mesma deve ser baseada 

em quatro fases de ação: descrever, informar, confrontar e reconstruir. Considerando tais fases 

o autor considera a reflexão crítica e questionadora dentro de seu contexto e dinâmica social,

levando-nos a suspeitar da total eficácia do diálogo solitário, apostando na reflexão coletiva 

para um melhor resultado na ação. Dentro deste conceito Zeichner (2003, p.45), destaca que: 

[...] a maior parte do discurso sobre o ensino reflexivo dá pouca ênfase a reflexão 

como prática social, no qual grupo de educadores apoiem e sustentam o crescimento 

de cada um dos seus membros. A definição de desenvolvimento do professor como 

uma atividade a ser exercida unicamente pelos professores individuais limita muito 

seu potencial de crescimento. 

Tendo por base tais considerações, faz com que o ensino reflexivo exercite a autoanálise 

docente, ou seja, a criticidade de seus atos com relação ao rigor, consciência-social, abertura 

para novos projetos, dando origem ao professor crítico-reflexivo. Por outro lado, a simples 

conscientização de tais questões citadas não significa metamorfose das práticas pedagógicas. A 

consciência da realidade social e as limitações de trabalho geralmente são agravantes para uma 

abordagem crítico-reflexiva consistente e efetiva. Isso pressupõe que a mudança educacional 

se dá a partir da transformação conjunta de fatores internos e externos aos muros escolares. A 

emancipação do professor ocorre com sua ação reflexiva e o desejo de transformação, associada 

ao contexto social e cultural.  

No entanto, a partir da iluminação reflexiva do professor, principalmente em início de 

carreira sobre sua responsabilidade social, realidade de trabalho e dever de mudança, o auxilia 

na construção de um guia das ações, que no trabalho em equipe permite avanços sociais, 

pessoais e coletivos. Diante disso, o professor crítico-reflexivo torna-se um importante ator nas 

questões relacionadas à educação, focando numa mudança social e pessoal, racionalizando os 

métodos, currículos e a relação que realmente interessam em sala de aula. Ao ser um professor 

crítico-reflexivo, seu maior prazer é chegar ao fim do dia, pôr a cabeça no travesseiro e 

descansar sossegado, tendo feito, pelo menos sua parte. 

74 SMYTH, J. Developing and sustaining the critical. In: SMYTH, J. Teachers as collaborative learners: 

challenging dominant forms of supervision. Buckingham: Open University Press, p. 105-118, 1991. 
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3.3. Prática reflexiva 

 A prática tem sido um dos pontos nevrálgicos  no ensino, tendo em vista que é a partir  

dela que se demonstram as insatisfações de muitos docentes, questionando então sua preparação 

profissional. Verificar um estudo de práticas reflexivas pode auxiliar no desenvolvimento do 

pensamento da ação docente, proporcionando então condições para o seu crescimento 

profissional.  

Por outro lado, a discussão entre teoria e prática entra em voga, porém, tais conceitos 

nem sempre são correlacionadas. Isso tem sido motivo de muitas críticas já que muitas questões 

teóricas têm sido construídas dentro de seu universo próprio, sendo atribuído a ela um modelo 

representativo da realidade prática. De modo geral, verifica-se a prática como sendo a própria 

experiência, a construção de si próprio. Já a teoria é relacionada com a ideia de abstração, longe 

da realidade ou da prática, feita por acadêmicos que nunca tiveram a vivência como docentes 

práticos, ou seja, apenas discurso.  

A visão do professor prático-reflexivo vem associar a teoria e a prática como algo que 

permita o avanço metodológico e didático da ação docente. Nesse sentido, a teoria passa a ser 

um fator fundamental na prática reflexiva. Dewey75 (1938, apud NÓVOA, 2001) relata que a 

teoria vem a ser como uma bússola para o maior aproveitamento e orientação da experiência, 

desde que ocorra continuidade e interação.   

A experiência por si só não é suficiente, pois como o próprio autor relatou um professor 

pode ter dez anos de experiência, ou poderá ter um ano de experiência repetido dez vezes. 

Dentro dessa perspectiva Nóvoa (2001), em entrevista a TV Escola, relata que “experiência, 

por si só, pode ser uma mera repetição, uma mera rotina, não é ela que é formadora. Formadora 

é a reflexão sobre essa experiência, ou a pesquisa sobre essa experiência.” 

Não podemos nos esquecer do que Contreras (2002) nos alerta ao referir que muitas 

práticas cotidianas na escola acontecem de forma espontânea, automática, sem que ocorra 

reflexão nesse ato. Isso se dá pelo próprio conhecimento e experiência desenvolvida de sua 

prática profissional. No entanto, isso passa a ser um dificultador para professores sem tempo de 

experiência suficiente. É nesse caso que entram as concepções de teorias e convivência com 

outros docentes mais experientes a fim de facilitar sua reflexão sobre a ação. O autor nos relata 

que a partir da percepção de que o conhecimento profissional seja insuficiente para o ato 

75 DEWEY, J. Experience and education. New York: Macmillan, 1938. 
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consciente da ação pedagógica, a reflexão de sua prática torna-se fundamental, na intenção de 

responder aos desafios. Contreras (2002, pp. 107-108) ainda ressalta que:  

Conforme sua prática fica estável ou restritiva, seu conhecimento na prática se torna 

mais tácito e espontâneo. É esse conhecimento profissional que lhe permite confiar 

em sua especialização. Porém, à medida que os casos reflitam diferenças, ou lhe criem 

dúvidas [...]. Seu conhecimento profissional acumulado e tácito se mostra insuficiente 

para dar conta deste caso e são outros os recursos que irá utilizar. Necessita refletir, 

confrontar seu conhecimento prático com a situação para a qual o repertório 

disponível de casos não lhe proporciona uma resposta satisfatória). 

Alarcão (2007, p. 44) vem corroborar com tal definição ao analisar que a reflexão 

interativa com os outros tem um poder transformador da pessoa e da sua prática profissional: 

O professor não pode agir isoladamente em sua escola. É neste local, o seu local de 

trabalho, que ele, com os outros, com os colegas, constrói a profissionalidade docente. 

Mas se a vida dos (as) professores(as) tem o seu contexto próprio, a escola, esta tem 

que ser organizada de modo a criar condições de reflexividade individuais e coletivas. 

Vou ainda mais longe. A escola tem de se pensar a si própria, na sua missão e no modo 

como se organiza para a cumprir. Tem, também ela, de ser reflexão.  

O uso de teorias mais confiáveis na atualidade tem sido colocado em voga como cita 

Schön (2000), o qual relata que as pesquisas atuais têm se envolvido mais no conhecimento 

prático dos professores, mas não descarta que ainda ocorram contradições entre teorias expostas 

e teorias implícitas, fazendo com que a reflexão-crítica seja mais desenvolvida nos docentes. 

Tardif (2012) sustenta essa hipótese de reflexão-crítica dos professores, por considerá-los os 

atores e sujeitos do conhecimento, devendo ser postos como protagonistas das pesquisas na área 

de educação. Nóvoa (2000, p. 106) enfatiza tal discussão ao demonstrar que “o modelo de 

formação proposto baseia-se numa reflexão do professorado sobre a sua prática docente, que 

lhe permite repensar a sua teoria implícita do ensino, os seus esquemas básicos de 

funcionamento e as próprias atitudes”.  

Como refere Dewey76 (1938, apud SCHÖN, 2000), a atuação do professor em práticas 

reflexivas só será possível com os seguintes fatores: abertura de espírito a fim de compreender 

as alternativas existentes e admitir possíveis erros; responsabilidade que auxilia na reflexão das 

consequências de determinadas ações; e empenhamento com o objetivo de por em ação as duas 

anteriores. Para o autor a prática reflexiva só ocorre no momento em que uma pessoa tem um 

problema real para resolver, procurando neste caso, investigar a solução tal. 

Na visão de Perrenoud (1993), a prática reflexiva tem relação não somente com as 

experiências, mas está diretamente relacionada com a formação inicial e com a identidade 

76 DEWEY, J. Experience and education. New York: Macmillan, 1938. 
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profissional do professor. Tal construção para o autor deve ser uns dos focos na formação do 

docente de uma forma dinâmica, dentro de um tempo específico, mas não linear ou unilateral. 

Ou seja, há aqui uma crítica à visão voltada apenas para questões teóricas nos quais os alunos 

só virão experimentar na prática, o que pode causar muitos desconfortos, ou pior, se conformar 

com situações problemas e cair em uma rotina. Nesse caso, a informação é a melhor ferramenta 

para conseguir refletir sobre sua prática, possibilitando a análise de diversas opções e 

reforçando a sua autonomia perante pensamentos dominante de uma realidade específica 

ampliando seus saberes.  

No entanto, isso só ocorre com o tempo. Na soma de tempo (experiência) e informação 

(teoria),  Pimenta (2009) relata que o processo reflexivo se transforma em atributo dinamizador 

da prática, gerindo assim mais saberes. Para a autora, tais questões se consolidarão na ação 

prática, não sendo este apenas objeto de reflexão, mas principalmente objeto de uma 

ressignificação da ação. Com isso a prática reflexiva se dará num processo de formação crítica, 

ou seja, num processo de reflexão crítica77. 

No entanto, um questionamento nos vem à mente: o que na verdade é a prática crítico-

reflexiva? Segundo Borges (2006, p. 209) “a reflexão crítica não se concebe como um processo 

de pensamento sem orientação. Ao contrário, entende-se como um propósito claro de definição 

perante os problemas e atuação consequente. Incluem em suas análises os problemas como 

tendo uma origem social e histórica”. Freire (2011) relata que tal processo ocorre basicamente 

na formação permanente dos professores e se dá sobre a prática. Para o autor, “é pensando 

criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática” (Freire, 

2011, p. 44). 

Pimenta (2002) coloca a discussão da perspectiva crítico-reflexiva, articulando-a com 

os estudos de Vigotski. Para a autora, as imposições feitas por meios acadêmicos deveriam 

servir de base para conceituações crítico-reflexivas. A ênfase dada aos conceitos de 

contextualização histórico-social é muito trabalhada pela autora, que considera que não há 

crítica reflexiva, se não se relacionar com o contexto em que ocorre, havendo a necessidade de 

dialogar com a abordagem trabalhada. Nesse sentido, Pimenta (2002, pp. 40-41) enfatiza que: 

Nas propostas do governo brasileiro para a formação de professores, percebe-se a 

incorporação dos discursos e a apropriação de certos conceitos, que na maioria das 

vezes permanecem como retórica. É o caso, por exemplo, do conceito de professor 

77 A reflexão crítica tem por base a Teoria Crítica, em especial em Habermas, propondo a formação do professor 

como um crítico, construindo um projeto de emancipação e desnaturalização dos meios de dominação que atuam 

no pensamento e na ação. 
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reflexivo, que suporia significativa alteração nas condições de trabalho dos 

professores nas escolas com tempo e estabilidade, ao menos para que a reflexão e a 

pesquisa da prática viessem a se realizar. (...) mas (...) estão configurando um 

aligeiramento geral, acompanhadas de explícitas e às vezes sutis desqualificações das 

universidades para realizar essa formação... 

Na mesma linha, Borges (2006) verifica que é preciso compreender a quem e a que tipo 

de relações sociais a prática reflexiva irá ser útil. Tal ponto implica que a reflexão crítica é um 

ato de libertação, indo de frente aos discursos e práticas impostas pela escola, teóricos ou leis 

normalizadoras do trabalho docente. Diante desse caráter politico, Borges (2006, p. 213) 

defende que: 

Sem dúvidas, os processos de reflexão crítica e de emancipação necessitam de 

influências externas, sejam sob a forma de teorias críticas (leituras adequadas dos 

fenômenos da vida social e da educação que deve ser modificada); de ilustradores 

(conhecimentos que colaboram na auto-reflexão dos docentes para que superem suas 

distorções ideológicas) e de pontuações do mito repressivo (processo de unificação 

do pensamento e práticas mediante categorias fixas que assumem o significado 

“correto” do projeto emancipador). 

3.3.1. Obstáculos à prática reflexiva 

Como se percebeu, críticas e pontos de vistas diferenciados permeiam as discussões 

sobre as práticas reflexivas. Consequentemente, as dificuldades para sua efetivação acabam 

surgindo, mesmo porque, como relata Schön (2000), no dia a dia do professor a utilização de 

seus saberes práticos é usada como algo normal, corriqueiro, o que pode levar a atitudes 

desarticuladas. Dewey78 (1938, apud SCHÖN, 2000) no início do século XX já fazia distinção 

entre ação reflexiva e rotineira, relatando que a primeira se faz num processo que ultrapassa a  

solução lógica e racional de problemas diários. Já a segunda se estrutura no impulso, pela 

tradição e autoridade. Isto demonstra que profissionais que não fazem a reflexão de suas ações 

correm o risco de continuar atuando em procedimentos repetitivos, automático e até sem 

sentido, causando diversas consequências tais como insegurança, indisciplina, descontrole 

emocional, etc. Dewey79 (1938, apud PIMENTA, 2002, p.168) complementa ainda que a prática 

reflexiva permeia intuição, emoção e paixão, necessitando de “abertura intelectual, atitude de 

responsabilidade e sinceridade”. Isso se comprova na citação de Ghedin (2006, p. 147), na qual 

relata as dificuldades do processo de formação da reflexão: 

78 DEWEY, J. Experience and education. New York: Macmillan, 1938. 
79 DEWEY, J. Experience and education. New York: Macmillan, 1938. 
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O processo reflexivo não surge por acaso. Ele é resultado de uma longa trajetória de 

formação que se estende pela vida, pois é uma maneira de se compreender a própria 

vida em seu processo. Não é algo impossível de realizar-se. É difícil porque a 

sociedade em que nos encontramos, de modo geral não propicia espaços para a 

existência da reflexão e a educação, em particular, não raro reduz-se à transmissão de 

conteúdos mais do que à reflexão sobre eles e as suas causas geradoras.  

Aprofundando mais no assunto, alguns obstáculos podem ser considerados. Uma delas 

é a mecanização do trabalho pedagógico, que surge a partir da simples aceitação da realidade 

e do conformismo das ordens superiores. Outro ponto importante está na carga de trabalho 

excessiva no qual professores têm de suportar, deixando-os sem tempo suficiente para a 

reflexão. A falta de participação das políticas e programas de formação acaba impondo o que 

se deve fazer no ato docente. O trabalho solitário na reflexão, tendo em vista que os momentos 

coletivos são bem restritos ou usados para outros fins. Tal fato deixa claro que a prática docente 

seja marcada no ambiente escolar e que para ocorrer as transformações necessárias, deve haver 

discussão, reflexão e diálogo entre os grupos, ou seja,  uma vontade comum entre os 

professores.  

No entanto, outro problema, proveniente desse fato, é que nem sempre tal grupo esteja 

disposto, por representar diferentes posições ideológicas ou mesmo desânimos, com falas como 

“não adianta nada” ou “só discussão e nunca sai do papel”, ou ainda “na teoria é fácil quero ver 

na prática”. Isso pode até mesmo desanimar o professor em início de carreira, levando-o a ser 

mais um com tal ideologia. Contreras (1997, p.131) relata que mesmo havendo grupos com as 

mesmas ideologias: 

No fundo, subjaz aqui o que alguns autores destacaram como uma ingenuidade de 

muitas das fórmulas dos autores críticos, ao refletir uma tendência de pensar que se 

pode dar uma unidade de propostas e interesses entre os docentes, somente porque 

esses seriam conclamados a fazer parte de um grupo relativamente homogêneo só à 

espera de sua consciência transformadora ser iluminada e despertada. Mas esta ideia 

ingênua da possibilidade geral do professorado em trabalhar pela transformação 

ignora a diversidade de posições ideológicas e de interesses que os educadores 

representam. 

Na visão de Serrão (2006, p. 152) outro problema muito comum na atualidade vem a 

ser a burocracia e a meritocracia que acabam determinando o que os docentes devem fazer, 

sem refletir, mas pensando em beneficios próprios:  

Os mecanismos de controle e de legitimidade do saber escolar regidos pela burocracia 

e meritocracia são os principais obstáculos para a prática reflexiva. Tal prática exige 

determinados comportamentos do professor como, por exemplo: surpreender-se com 
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os alunos; buscar as razões dessa surpresa para poder compreendê-la, formulando 

problemas e hipóteses de resolução que serão possíveis de serem verificadas.  

A mesma autora discorre sobre a racionalidade técnica como outro problema da prática 

reflexiva, analisando que ela “ainda assume características próprias” (Serrão, 2006, p. 153), 

culpa de um cientificismo acadêmico. Tal ponto nos leva mais uma vez às questões relacionadas 

à formação inicial e mesmo ao início de carreira, fase essa de construção da identidade docente. 

Mas não podemos esquecer também, que o professor é um ser social e trás consigo seus 

problemas externos, além dos muros da escola que podem refletir no processo de reflexão. É 

muito comum ouvir dizer que os problemas externos não podem influenciar seu trabalho ou 

vice-versa, no entanto, sabemos o quanto isso é complexo, tendo em vista que como cita Nias80 

(1991, apud NÓVOA, 1992, p. 9) “professor é uma pessoa. E uma parte importante da pessoa 

é o professor”. Tal questão pode auxiliar na rotina de prática cotidiana do professor mediante 

as condições de trabalho. Portanto, o professor deverá criar ações permeando esses dois polos 

de tensões, ambos estão ligados a uma diversidade de fatores, desde a história pessoal à sua 

prática profissional. 

Mais uma vez, verificando tantas situações que podem prejudicar a prática crítico-

reflexiva, a relação entre teoria e prática devem ser vistas não como rivais, mas como polos de 

associação e integração, ciência e prática, no qual, principalmente o professor em início de 

carreira, gera base epistemológica para reflexão auxiliando-o às respostas para desafios que 

lhes são colocadas. Nesse sentido, Pérez- Gómez (1992, pp. 99-100) afirma que: 

A realidade social não se deixa encaixar em esquemas preestabelecidos do tipo 

taxonômico ou processual. A tecnologia educativa não pode continuar a lutar contra 

as características, cada vez mais evidentes, dos fenômenos práticos: complexidade, 

incerteza, instabilidade e conflito de valores. Os problemas da prática social não 

podem se reduzidos a problemas meramente instrumentais, em que a tarefa 

profissional se resume a uma acertada escolha e aplicação de meios e procedimentos. 

De um modo geral, na prática não existem problemas, mas situações problemáticas, 

que se apresentam frequentemente como casos únicos que não se enquadram nas 

categorias genéricas identificadas pela técnica e pela teoria existentes.  

Fica clara na fala do autor que somente a ação sobre o que se conhece permite-nos 

analisar e transformar, como cita Freire (2011, p.109) referindo que “o espaço pedagógico é um 

texto para ser constantemente lido, interpretado, escrito e reescrito”. Cabe alertar também que 

os problemas enfrentados pelo professor não devem ser encarados somente de forma técnica ou 

teórica, tendo em vista que sua prática não é exata, mas única e própria. É nesse momento que 

80 NIAS, J. Changing Times, Changing Identities: Grieving for a Lost Self. In Educational Research and Evaluation 

[R. Burgess, ed.]. London: The Falmer Press. 1991 
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entram as análises reflexivas, já que as soluções nem sempre estão disponíveis nas teorias. 

Refletir sobre o ato à luz de teorias, focando sempre sua prática, garante ao professor autonomia 

e independência, fato que delimita tempo, mas que deve ser exercido constantemente. Schön81 

(1983, apud PÉRES-GOMES, 1992) disserta sobre as limitações técnicas dos modelos de 

racionalidade relatando que tal permitirá a construção do conhecimento a partir da experiência 

prática do professor. Na visão do autor82 a partir daí o professor passa a ser visto como um 

profissional prático reflexivo, na qual sua competência está centrada na: 

(...) análise das práticas (...) quando enfrentam problemas complexos da vida escolar, 

para a compreensão do mundo como utilizam o conhecimento científico, como 

resolvem situações incertas e desconhecidas, como elaboram e modificam rotinas, 

como experimentam hipóteses de trabalho, como utilizam técnicas e instrumentos 

conhecidos e como recriam estratégias e inventam procedimentos e recursos. 

Tendo consciência que o professor está rodeado de problemas oriundos de sua prática, 

que necessitam de soluções para continuar seu trabalho, Serrão (2006) observa que o professor 

busca o que tem acumulado para resolver os problemas encontrados, produzindo assim 

conhecimentos. O conhecimento passa a ser produto da sua própria experiência. Sendo assim, 

a autora concorda que “a teoria assume um papel de mediação entre uma prática passada e uma 

prática presente, visando à transformação dessa última, uma vez que ela se torna fonte de 

problemas que geram ações e saberes e professor torna-se, então, um pesquisador” (SERRÃO, 

2006, p. 174). 

Outra forma de superação das dificuldades enfrentadas principalmente com professores 

inexperientes está na comunicação com profissionais que já têm certa experiência com a prática 

reflexiva. Além disso, o próprio esforço na estruturação da própria formação permite ao docente 

um caminho de superação perante os desafios da carreira. 

3.3.2. A prática reflexiva para a escola reflexiva 

Torna se impossível falar do professor prático reflexivo sem convergir para a escola, na 

qual se pensa e se faz pensar no dia a dia. Temas relacionados à educação como profissão, 

práticas, competências, reflexão, formação, entre outras, permeiam o espaço institucional 

docente. Segundo vários autores como Alarcão (2007), Freire (2011), Schön (2000), entre 

outros, a proposta de uma escola cidadã, com uma educação voltada para a vida em sociedade 

se dá através da construção de conhecimentos contextualizado e refletidos. Nesse sentido, 

81 SHÕN, D. The ref/ective pracritioner. London: Temple Smith, 1983. 
82 Ibid., p. 102.  
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professores que desenvolvem atitudes prático-reflexivas dificilmente se adaptam a uma 

escola fechada em si mesma, introspectiva, sem diálogo democrático ou de caráter 

impositivo. É impossível pensar um professor prático-reflexivo longe de espaços propícios de 

formação, já que docentes com tais características têm forte ligação com a cultura local, fazendo 

desse lugar, o que Gadotti (2007) chama de escola cidadã. No lugar de escolas padronizadas, 

o autor sugere espaços com raízes na cultura local, fazendo com que a comunidade seja parceira

do ato educativo. Isto poderia ser concretizado utilizando mais outros espaços coletivos como 

os cinemas, as esferas dos poderes públicos, os espaços culturais, as praças e todo ambiente 

público como ferramentais pedagógicos. 

Para o autor, a construção da escola cidadã vai além da simples reprodução de 

práticas e utilização de modelos pré-estabelecido, relatando que tal espaço deve ser local de       

autonomia. Gadotti (2007), tendo por base Paulo Freire vai contra modelos uniformes impostos 

pelo neoliberalismo, no qual buscam educar para o mercado. Cortesão (2002) afirma que as 

diversas mudanças ocorridas no mundo do trabalho pela ordem neoliberal acabaram dando um 

sentido mercantilista à educação, levando a reflexão de professores sobre o trabalho na escola 

nesse cenário. Denominando de “mal estar nas escolas” Cortesão (2002, p. 30) relata que:  

É assim fácil de perceber que o "mal-estar" na escola é uma realidade que, nos 

diferentes níveis de ensino, tem realmente vindo a aumentar. Parece até prever que 

aumentará cada vez mais enquanto se mantiver, ou até se acentuar, este fosso entre as 

características, interesses e saberes dos alunos que chegam à escola e aquilo que 

professores e instituição escolar oferecem e exigem.  

Isso nos faz refletir que independente da modalidade de educação (regular, integral, 

especial, distância) faz com que a escola constitua-se num espaço de reflexão crítica, 

respeitando as diversidades e multiplicidade. Tal escola cidadã só se constrói com professores 

críticos-reflexivos que façam uso de práticas reflexivas.  

O professor em início de carreira deve compreender que esse local de multiplicidade 

denominado escola é o melhor espaço para pensamento e reflexão. A partir do momento em 

que isso acontece, constitui-se então a escola a reflexiva. Para Alarcão (2001) a escola reflexiva 

nada mais é do que a escola aprendente, disposta a pensar e a refletir sobre suas práticas, fazendo 

uso da democracia, sobre a qual os problemas, dúvidas e temas são discutidos, na qual o diálogo 

e a reflexão são os princípios norteadores das ações. Alarcão (2001, p. 25) define a escola 

reflexiva da seguinte forma: 
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[...] organização (escolar) que continuamente se pensa a si própria, na sua missão 

social e na sua organização, e se confronta com o desenrolar da sua atividade em um 

processo heurístico simultaneamente avaliativo e formativo [...] só a escola que se 

interroga sobre si própria se transformará em uma instituição autônoma e responsável, 

autonomizante e educadora. 

A autora ainda recomenda que esta escola faça com que a prevenção afaste a 

necessidade de repressão, uma escola onde o “espírito de colaboração deve evitar as guerras de 

poder ou competitividade mal-entendida, onde a crítica franca e construtiva evita o silêncio 

roedor ou a apatia empobrecedora e entorpecedora” (ALARCÃO, 2001, p. 77).    

O que podemos perceber é que a principal busca da escola reflexiva vem a ser a mesma 

do professor reflexivo: autonomia, auto gerência, independência. Gadotti (1992, p. 22) 

considera que a autonomia é necessária para a constituição da escola auto pensante e auto 

aprendente, citando que: 

Autonomia vem do grego e significa autogoverno, governar-se a si próprio. No âmbito 

da educação, o debate moderno em torno do tema remonta ao processo dialógico de 

ensinar contido na filosofia grega, que preconizava a capacidade do educando de 

buscar resposta às suas próprias perguntas, exercitando, portanto, sua formação 

autônoma. Ao longo dos séculos, a ideia de uma educação antiautoritária vai, 

gradativamente, construindo a noção de autonomia dos alunos e da escola, muitas 

vezes compreendida como autogoverno, autodeterminação, autoformação, autogestão 

e constituindo uma forte tendência na área.  

No entanto, essa escola reflexiva, cidadã e autônoma não pode ser formada apenas por 

professores reflexivos. A necessidade de gestores, funcionários, corpo técnico, pais e alunos, 

que entendam e assuma a escola como reflexiva, dentro de um universo de diversidades pode 

fazer a diferença de forma significativa, fazendo com que cada componente cumpra seu papel 

fundamental na discussão acerca de seus rumos. Em outras palavras, para se formar uma escola 

reflexiva, antes de tudo, é necessária uma equipe reflexiva. Isso faz com que toda a carga de 

responsabilidade não sobrecaia sobre o professor, já que, como cita Alarcão (2007, p. 44) “o 

professor não pode agir isoladamente em sua escola. É neste local, o seu local de trabalho, que 

ele, com os outros seus colegas, constrói a profissionalidade docente”. 

Na visão de Cortesão (2002), um dos principais problemas a uma escola reflexiva, a 

uma prática reflexiva e a um professor reflexivo está exatamente nas atitudes desenvolvidas, 

distantes dos estudantes. Um ambiente mais característico aos alunos, práticas mais voltadas ao 

cotidiano deles proporcionaria ao docente mais facilidade para a reflexão. Para a autora, 

enquanto houver indiferença aos diferenciais dos alunos, mais distante estará da escola cidadã. 

Consequentemente, a possibilidade de sobrevivência do professor estará intimamente 

relacionada com as diferenças e comportamentos abordados. Na visão da autora, como tais 
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pontos não estão ligados às características pessoais e sim profissionais, eles poderiam ser 

desenvolvidos e adaptados nos processos de formação. 

Por outro lado, a escola reflexiva deve ver os problemas como forma de crescimento, 

tendo em vista que toda busca gera a aprendizagem. Alarcão (2007, p.38) cita que “uma escola 

reflexiva é uma comunidade de aprendizagem e um local onde se produz conhecimento sobre 

educação”. Tendo em vista as situações problemas como meio de contribuição para a mudança, 

a escola reflexiva cria condições de transformar sua própria ação e dialogar com ela visando o 

processo educacional. A autora considera que a base da escola reflexiva está na formação em 

serviço, sendo a constante avaliação das práticas um condutor das aprendizagens. Na visão de 

Day (1999), colocar a aprendizagem e formação docente através da reflexão no centro do 

pensamento crítico, tendo por meio o estabelecimento escolar é algo  imprescindível para uma 

boa iniciação da carreira, adaptando se ao meio pensante e reflexivo. Pensando assim a escola 

reflexiva passa a ser baseada na inclusão, já que traz para si todo o corpo docente e discente 

num processo de conhecimento, respeitando as vivências, limitações e individualidades. 

Alarcão (2007) também concorda com a escola reflexiva como um todo, mas vê no 

corpo docente o centro das atenções. Para a autora, os professores para atuarem numa escola 

reflexiva necessitam de vários conhecimentos, tais como conteúdo disciplinar, do currículo, 

conhecimento do aluno e suas características, dos contextos, dos fins educativos, e 

principalmente do conhecimento de si próprio e de sua vida profissional. Tais conhecimentos 

são fundamentais para embasar seu trabalho vendo no outro a extensão de si mesmo. Tal ponto 

pressupõe a mudança a partir da escola e sua equipe pedagógica, não como um amontoado de 

pessoas, mas como uma engrenagem que atua junto para o mesmo fim. Nesse caso, retomamos 

a questão da formação centrada na escola, principalmente como espaço de reflexão e ação, num 

caráter norteador, como cita Alarcão (2007, p. 85): 

É uma escola que sabe onde está e para onde quer ir. Pensa-se, tem um projecto 

orientador de ação e trabalha em equipe. É uma comunidade pensante. Ao pensar a 

escola, os seus membros enriquecem-se e qualificam-se a si próprios. Nessa medida, 

a escola é uma organização simultaneamente aprendente e qualificante. 

A prática docente reflexiva numa escola reflexiva pode ser um ótimo ponto de partida 

para construção de saberes onde a experiência ganha relevância, enquanto parte do saber-fazer, 

próprio da profissão. Para Perrenoud (2002b, p.67) “a relação escolar com o saber, quando é 

séria e dependente, sem distanciamento crítico e sem espírito lúdico, não é favorável a uma 
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prática reflexiva, a qual exige que se pense por si mesmo e que se utilizem os saberes de forma 

pragmática e ousada”. Perrenoud (2002b, p. 20) ainda completa relatando que: 

a dimensão reflexiva está no centro de todas as competências profissionais, tendo em 

vista que ela constitui seu funcionamento e seu desenvolvimento. Portanto, ela não 

pode ser separada do debate global sobre a formação inicial, sobre a alternância e a 

articulação entre teoria e prática, sobre o procedimento clínico, sobre os saberes, sobre 

as competências e sobre os hábitos dos profissionais.  

Na intenção de formar um profissional reflexivo, para atuar numa escola reflexiva com 

práticas reflexivas, é necessário que ele seja “capaz de dominar sua própria evolução, 

construindo competências e saberes novos ou mais profundos a partir de suas aquisições e de 

sua experiência” (PERRENOUD, 2002b, p. 24). 
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CAPÍTULO 4. Saberes e competências em início de carreira docente 

Como em qualquer profissão, o início da prática docente pode ser caracterizado por 

dúvidas que geralmente sobrepõem as certezas. Isso fica claro ao percebermos o grande leque 

de autores (GARCÍA, 1992, 1999; SHULMAN, 1987; TARDIF, 1991, 2012; PERRENOUD, 

1996; SCHÖN, 1987, 2000; NÓVOA, 1992, 2000; PIMENTA, 2009, 2002; SACRISTÁN, 

1991; entre outros) que procuram identificar os principais domínios que um professor deve 

possuir para exercer sua profissão docente. De modo geral tais pensadores procuram responder 

a seguinte questão: o que um professor, independente da área, deve saber para ingressar na 

profissão? 

Algumas respostas são encontradas na sociedade de modo geral e mesmo no senso 

comum: a escola pública deve ser de boa qualidade; o professor deve se atualizar 

constantemente; o professor deve ter o apoio da família do aluno; a universidade deve formar 

profissionais mais preparadas; os salários devem ser condizentes, etc. No entanto, questões mais 

técnicas e específicas do professor podem também ser levantadas, ou seja, quais conjuntos de 

conhecimentos, competências e habilidades que correspondem aos saberes próprios de ser 

professor, no qual auxiliam a articulação entre teoria e prática, principalmente no início de sua 

carreira? 

O que um professor em início da profissão deve ter em mente é que o saber ensinar 

demanda um grupo de habilidades, compreensões, conhecimentos e saberes em diversos 

contextos, sejam eles pedagógico, específicos, culturais, históricos, etc., todos indispensáveis 

para a atuação profissional. Não se pode negar que no processo de formação inicial muitos 

desses pontos são discutidos, mas torna-se mais aprofundada e diversificada através da prática 

profissional refletida. Mais uma vez verifica-se a atuação docente com base na prática 

pedagógica, conectada na teoria, mas principalmente na reflexão e criatividade. 

Verificando a densidade afetiva e relacional da prática pedagógica, Perrenoud (1993) 

analisa que o professor está no centro, é o grande organizador, a pessoa-recurso. Isso cria uma 

especificidade na profissão docente já que o obriga a tomar constantes decisões, sejam elas 

simples ou complexas. Na visão do autor tal questão propicia dispersão e fragmentação de suas 

atividades, o que pode ser um entrave para professores menos experientes. Isso acaba sendo um 

agravante quando tentamos colocar a profissão docente num modelo de racionalidade técnica 

tendo por base outras profissões, ou mesmo tendo em vista as questões afetivas e relacionais 

que permeiam a área da educação, querer impor listas de saberes, competências, habilidades, 
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conhecimentos, etc., ao professor. Por outro lado, ter conhecimento e saber relacionar tais 

conceitos pode auxiliar e muito a prática docente, principalmente aos menos experientes.  

Nesse sentido, parece haver ainda a mentalidade de que primeiro vem a teoria e depois 

a prática. No entanto, essa visão de linearidade entre o conhecimento cientifico-técnico e suas 

aplicações práticas posteriores deve ser revista não apenas por teóricos, mas pelos próprios 

professores, tendo em vista que muitos casos ocorridos em sala poderão ser analisados 

posteriormente na teoria e esta analisada na prática cotidiana de sala de aula. Imbernón (2006, 

p. 13) afirma que “o conhecimento do professor não pode ser desvinculado da relação entre

teoria e prática...”. 

As discussões referentes aos saberes e competências da docência deixam claro a 

necessidade de se repensar o que se ensina, como se ensina e principalmente o que o aluno 

aprende no sentido de propiciar de forma mais efetiva a articulação entre teoria e prática.  Neste 

sentido, Tardif (2000, p. 10) define a prática profissional como sendo “o estudo do conjunto 

dos saberes utilizados realmente pelos profissionais em seu espaço de trabalho cotidiano para 

desempenhar todas as suas tarefas”. Tal concepção reforça que as formulações teóricas sobre a 

prática pedagógica devem estar na própria prática. Essa relação entre saberes/competências e 

prática são analisadas por Oliveira (2002, p. 5), como sendo “a tendência atual na orientação 

das políticas de formação [...] apontado para a necessidade do profissional de ensino ser 

formado na perspectiva de saberes e competências que tenham como referência a prática 

pedagógica com ênfase na pesquisa, capaz de possibilitar profissionais reflexivos”. 

Sendo assim, tendo em vista que o início da carreira do professor deve ser pautado em 

sua prática  através de uma formação continuada e reflexiva, torna-se fundamental pensarmos 

as bases sobre as quais essa prática e essa formação se constituem, ou seja, como os saberes e 

as competências podem auxiliar na sua atuação. 

4.1. Os saberes docentes 

A base de todas as profissões encontra-se nos diversos atributos que lhe é peculiar, 

tendo em vista as suas consolidações ao longo do tempo, suas responsabilidades por 

determinadas tarefas de acordo com as necessidades sociais de cada período. Por outro lado, 

podemos considerar que os saberes ocupam lugar importante, vindo a ser o alicerce de 

atuação de cada profissão. Tal questão coloca os saberes como os pilares básicos de cada 

profissão transformando-os em extremamente necessários ao exercício da função. Referindo-

se a isso, Gauthier (1998, p. 70) especifica que:  
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Pouco importa como nos situamos em relação a um ou outro dos enfoques 

teóricos do estudo das profissões, a questão do saber, embora abordada diferentemente 

- seja como processo no interior de uma formação, seja como traço característico

maior de uma profissão, seja como uma poderosa arma ideológica, permanece

central em todo processo de profissionalização de uma ocupação.

Diversas funções possuem um leque enorme de saberes, exigindo formações longas e 

aprofundadas, obtidas em universidades, como é o caso de arquitetos, engenheiros, médicos e 

advogados. Por outro lado, outras funções possuem um conjunto diferente de saberes, obtidas 

através da prática ou da observação, tais como pedreiros, jardineiros ou agricultor, nos quais a 

formação universitária é dispensada.  

 Segundo Tardif (2012), saberes e trabalhos estão totalmente relacionados, sendo 

impossível falar de saberes sem relacionar aos condicionantes do trabalho. Para o autor “o 

saber é sempre o saber de alguém que trabalha alguma coisa no intuito de realizar um 

objetivo qualquer” (TARDIF, 2012, p. 11). No entanto, no caso específico dos professores, 

os saberes também se apresentam nas práticas e relações durante a atuação docente, perante 

situações de conflito em sala de aula, no relacionamento com outros atores da escola, nas 

discussões de atividades didáticas, etc. São esses saberes que geralmente um professor em 

início de sua atuação docente mais lhe faz falta, tendo em vista que no começo, o professor é 

mais teoria que prática, mesmo sabendo que traz consigo saberes pessoais, de fora da escola, 

tendo em vista que, na visão do autor83: 

o saber dos professores é o saber deles e está relacionado com a pessoa e a

identidade deles, com sua experiência de vida e com sua história profissional, com

as suas relações com alunos em sala de aula e com os outros atores escolares na escola,

etc.

Analisando a importância da temática, nas últimas décadas os estudos relacionados 

aos saberes docentes tem tido crescimento considerável, evidenciando a relevância do assunto 

à educação. As análises sobre os saberes docentes ganharam força a partir dos anos 1980 e se 

destacaram na década de 1990, principalmente nos EUA. O motivo de seu crescimento está 

intimamente ligado com as dificuldades da escola em relação aos novos parâmetros sociais, 

econômicos e culturais, nos quais em uma educação de massa, os meios para atingir os alunos 

devem ser constantemente revistos.  

Por outro lado, a conscientização de que para ensinar é necessário muito mais do que 

apenas conhecer a matéria, apesar desta ser de extrema importância. Por muito tempo pairou a 

83 Idem 
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ideia que para ensinar bastavam talentos naturais dos mestres, intuição, força de vontade, 

carisma, informação, etc. Como já foi analisado anteriormente, tal pensamento prejudicou a 

profissionalização docente e o desenvolvimento de saberes específicos da área, que ficavam 

restritos na sala de aula, transformando se numa espécie de “ofício sem saberes” (GAUTHIER, 

1998, p. 20). Tal pensamento auxiliava a academia em se preocupar basicamente com questões 

específicas do saber como conteúdo de áreas isoladas, sem ligação com a abordagem 

metodológica de tal assunto. Essa visão científica e reducionista dos saberes docentes negava a 

complexidade do contexto de ensino.  

Esse ponto de vista ainda pode ser percebido nos meios acadêmicos no qual um 

determinado profissional se forma mais bacharel que licenciado, ou seja, seus saberes 

específicos são maiores que seus saberes metodológico. Tendo em vista que a fusão desses 

saberes leva tempo (saberes da experiência), permite nos a concluir que o maior prejudicado 

são aqueles em início de carreira. Tardif e Raymond (2000) demonstram que as formações 

acadêmicas nos cursos de licenciatura, não têm dado a atenção necessária aos saberes 

construídos e mobilizados pelos docentes no seu cotidiano, suas crenças e representações dos 

futuros docentes sobre o ensino, tendo pouco impacto sobre seu trabalho ao darem início a sua 

carreira profissional. Para os autores os cursos de licenciatura geram um papel de criadores de 

conteúdos denominados por eles de aplicacionista do conhecimento, limitada em sua prática, 

fragmentada e sem contextualização com a educação efetiva. Wideen et al84, (1998, apud 

TARDIF e RAYMOND, 2000, p. 270) relatam que: 

(...) o modelo aplicacionista do conhecimento, onde os alunos passam um certo 

número de anos a assistir a aulas baseadas em disciplinas constituídas de 

conhecimentos proposicionais. Em seguida, ou durante essas aulas, eles vão estagiar, 

para “aplicarem” esses conhecimentos. Enfim, quando a formação termina, eles 

começam a trabalhar sozinhos, aprendendo seu oficio na prática e constatando, na 

maioria das vezes, que esses conhecimentos proposicionais não se aplicam bem na 

ação cotidiana. 

Podemos dizer então que os saberes docentes são obtidos através da sua própria 

experiência, como citam diversos autores (GAUTHIER, 1998; TARDIF, Et Al. 1991, 2012; 

ZEICHENER, 1992; PERRENOUD 1993, 1999, 2001; NÓVOA, 1992; LUDKE, 2000), nos 

quais os professores são produtores de seus saberes, não de conhecimentos científicos como 

84 WIDEEN, M.; et al. A critical analysis of the research on learning to teach: making the case for an ecological 

perspective on inquiry. Review of Educational Research, 68 (2), p. 130-178, 1998. 
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meros aplicadores de saberes pré-estabelecidos, mas produtores de “saberes” diversos e 

específicos. 

4.1.1. O que são saberes docentes? 

Segundo Tardif (2012 p.60), “a noção de saber remete a um sentido amplo que engloba 

os conhecimentos85, as habilidades (ou aptidões) e as atitudes dos docentes, ou seja, aquilo que 

foi muitas vezes chamado de saber, de saber-fazer e de saber-ser”. O autor afirma que os saberes 

docentes originários da formação profissional, do conhecimento da disciplina, dos currículos e 

da experiência do professor, estão intimamente ligados tendo em vista que são acumulados 

entre a teoria e a prática, ou seja, entre a universidade e a atuação docente. Pimenta (2009, p.8) 

usa a mesma linha de raciocínio relatando que: 

O saber do professor se fundamenta na tríade saberes das áreas específicas, saberes 

pedagógicos e saberes da experiência. É na mobilização dessa tríade que os 

professores desenvolvem a capacidade de investigar a própria atividade e, a partir 

dela, constituírem e transformarem seus saberes-fazeres docentes. 

Tardif (2012, p. 36) colabora com o tema citando que o saber docente deve ser definido 

como “um saber plural, formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos 

da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais”. Tais saberes 

são frutos de diversas fontes como a universidade, o meio escolar, as vivências internas e 

externas da escola, o contexto familiar e social, etc. O autor considera que “o desenvolvimento 

do saber profissional é associado tanto às suas fontes e lugares de aquisição quanto aos seus 

momentos e fases de construção” (TARDIF, 2012, p. 68). 

Tendo em vista que os saberes são plurais, heterogêneos e temporais e que estes 

estruturam a profissão docente, as mesmas criam identidades docentes. Segundo Pimenta 

(2009), a identidade profissional é formada, tendo por base os significados que a sociedade 

atribui à profissão e sua constante reafirmação das práticas que resistem a inovações por 

conterem saberes válidos às necessidades da realidade. A autora enfatiza três tipos de saberes 

que auxiliam na construção da identidade docente: os saberes de experiência, os quais vêm 

sendo adquiridos desde a infância e que pode ou ser significativa para sua formação86; os 

85 Apesar de haver considerações divergentes, Perrenoud (2001) usa as palavras saber e conhecimento como 

sinônimos. 
86 Segundo Perrenoud (2002b, p. 20) “o profissional reflexivo deve, acima de tudo, ser capaz de dominar sua 

própria evolução, construindo competências e saberes  novos ou mais profundos a partir de suas aquisições e de 

sua experiência”. 
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saberes do conhecimento, sem os quais seria impossível se ensinar bem; e os saberes 

pedagógicos, que dão condições para ressignificação dos saberes na atuação do professor, ou 

seja, como transformar o conhecimento em algo didático. Todos esses pontos permitem-nos 

pensar que os saberes são intimamente ligados ao trabalho, no trabalho, sobre o trabalho e pelo 

trabalho. Essa ligação com o trabalho se confunde com a prática, sendo que para Pimenta e 

Anastasiou (2002, p. 71) essa união configurará nos saberes dos professores, como pode-se 

perceber abaixo: 

[...] nos processos de formação de professores, é preciso considerar a importância dos 

saberes das áreas de conhecimento (ninguém ensina o que não sabe), dos saberes 

pedagógicos (pois o ensinar é uma prática educativa que tem diferentes e diversas 

direções de sentido na formação do humano), dos saberes didáticos (que tratam da 

articulação da teoria da educação e da teoria de ensino para ensinar nas situações 

contextualizadas), dos saberes da experiência do sujeito professor (que dizem do 

modo como nos apropriamos do ser professor em nossa vida). 

Observando diversos professores em seu cotidiano, percebe-se que situações 

imprevistas e complexas obrigam o professor a tomar constantes “micro soluções” nos quais 

muitas vezes ele mesmo não tem condições de explicar. Isso prova o quanto é difícil 

estabelecer ou definir os saberes docentes. Outro agravante, segundo Tardif e Lessard (2008, 

p.17) é que o trabalho docente é tido como “[...] uma ocupação secundária ou periférica em

relação ao trabalho material e produtivo”, ou seja, a visão é que não produzimos bens de 

consumo, tão valorizados em uma sociedade cujos resultados imediatos têm mais valor. Nesse 

caso a docência e seus agentes ficam à mercê do sistema de produção e acabam sendo vistos 

como trabalhadores improdutivos (TARDIF; LESSARD, 2008). No entanto, fazendo uso das 

pesquisas de um dos expoentes no assunto, Tardif (2012), chegamos a diversos tipos de saberes 

básicos na formação docente, que se podem resumir em:  

 Os saberes da formação profissional adquiridos nos centros de formação acadêmicos,

o conhecimento em si.

 Os saberes pedagógicos desenvolvidos através dos processos de ensino e aprendizagem,

desenvolvimentos didáticos, práticas educacionais, ou seja, como ensinar.

 Os saberes disciplinares relacionados aos conhecimentos específicos das áreas de

atuação (Geografia, História, Matemática, Artes, etc.). Este por sua vez está muito

ligado aos saberes de formação profissional;
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 Os saberes curriculares relativos aos programas escolares, propostas pedagógicas, 

conteúdos e métodos, funcionamento da instituição, etc. Tais geralmente são 

acumulados com o tempo e interesse de cada docente; 

 Os saberes experienciais se desenvolvem ao longo de seu trabalho cotidiano, através 

dos desafios encontrados, obstáculos vencidos, meios de transmissão de conhecimento, 

etc.; 

O autor verifica outros saberes fora do ambiente profissional como os saberes pessoais, 

relacionados à família e os saberes da formação escolar anterior, proveniente de sua 

formação escolar básica. Na visão de Tardif (2012, p. 65) todos esses saberes unidos constituem 

de forma mesclada a base para o exercício do ensino: 

 
os saberes que servem de base para o ensino são, aparentemente, caracterizados por 

aquilo que se pode chamar de sincretismo [...] um professor não possui habitualmente 

uma só e única ‘concepção’ de sua prática, em função, ao mesmo tempo, de sua 

realidade cotidiana e biográfica e de suas necessidades, recursos e limitações.  

 

Nos estudos de Tardif et al. (1991), ao se considerar os vários tipos de saberes 

(disciplinas, curriculares, profissionais e experiência) como formadores da prática docente, 

demonstra-se que a diferença está na relação do professor com cada um deles. Nesse sentido 

Tardif et al. (1991, p. 8). relatam que:  

 

Com os saberes das disciplinas curriculares e de formação profissional mantém uma 

"relação de exterioridade", ou alienação, porque já os recebe determinados em seu 

conteúdo e forma (...) Portanto esses conhecimentos não lhes pertencem, nem são 

definidos ou selecionados por eles. (...) Não obstante, com os saberes da experiência 

o professorado mantém uma "relação de interioridade". E por meio dos saberes da 

experiência, os docentes se apropriam dos saberes das disciplinas, dos saberes 

curriculares e profissionais. 

 

Tendo em vista que o início da carreira e seu desenvolvimento são carregados de 

historicidade e que ao longo de sua vida os professores assimilam um grande leque de saberes, 

Tardif e Raymond (2000) analisam que os docentes continuam a incorporar tais saberes, só que 

desta vez do ambiente escolar, da sala de aula e das pessoas com as quais mais se identificam. 

Tal questão identifica como o meio influencia nos saberes da ação docente, principalmente 

quando se está adquirindo experiência.  

Tardif (2012), verificando a amplitude da formação docente, procurou classificar os 

saberes a partir de critérios baseados na origem social, ou seja, o autor buscou compreender 

a relação entre a natureza e a diversidade dos saberes dos professores e as suas fontes, 

valorizando a pessoa do professor a fim de compreender o professor pessoa.  Tal aspecto cria a 
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possibilidade de verificar os saberes docente através de termos sócio-histórico-culturais, pois 

valoriza a história de vida do docente, sejam eles no campo pessoal como no profissional. 

Para Tardif (2012p. 63), tal modelo: 

[...] tenta dar conta do pluralismo do saber profissional, relacionando-o com os 

lugares nos quais os próprios professores atuam, com as organizações que os formam 

e/ou nas quais trabalham, com seus instrumentos de trabalho e, enfim, com sua 

experiência de trabalho. Também coloca em evidência as fontes de aquisição desse 

saber e seus modos de integração no trabalho docente. 

O quadro abaixo possibilita visualizar tais saberes, suas fontes sociais de aquisição e 

os modos de integração no trabalho docente. 

Quadro 2 - Os saberes dos professores 

Saberes dos professores Fontes sociais de aquisição Modos de integração no 

trabalho docente 

A família, o ambiente de vida, a 

educação no sentido lato etc. 

Saberes pessoais dos 

professores 

Pela  história  de  vida  e  

pela socialização primária. 

Saberes        provenientes        

da formação escolar anterior 

A escola primária e secundária, os 

estudos pós-secundários não 

especializados etc. 

Pela      formação      e     

pela socialização pré-

profissionais. 

Saberes provenientes da 

formação profissional para o 

magistério 

Os estabelecimentos de formação de 

professores, os estágios, os cursos 

de reciclagem etc. 

Pela formação e pela 

socialização profissionais 

nas instituições de 

formação de professores. 

Saberes provenientes dos 

programas e livros didáticos 

usados no trabalho 

A utilização das “ferramentas” dos 

professores: programas, livros 

didáticos, cadernos de exercícios, 

fichas etc. 

Pela utilização das 

“ferramentas” de trabalho, 

sua adaptação às tarefas. 

Saberes provenientes de sua 

própria experiência na 

profissão, na sala de aula e 

na escola. 

A prática do ofício na escola e na 

sala de aula, a experiência dos pares 

etc. 

Pela prática do trabalho e 

pela socialização 

profissional. 

Fonte: Tardif & Raymond, 2000, p. 215. 

Analisando as informações do quadro nº 2, pode-se verificar que os saberes necessários 

para o ensino não têm referência apenas na aquisição de conhecimento (saberes), mas tem total 

dependência da sua contextualização e das histórias de formação. Essa análise sócio-histórico-

cultural ressalta também que os fundamentos do ensino estão integrados ao mesmo tempo em 

questões existenciais, sociais e pragmáticos. Tardif & Raymond (2000, p. 235) especificam tais 

pontos como sendo: 



109 

 Existenciais: porque o pensamento do professor envolve a sua própria vida, suas

experiências. Os professores pensam a partir de sua história de vida (intelectual,

afetiva, pessoal e interpessoal);

 Sociais: porque os saberes profissionais são plurais, oriundos de fontes sociais

diversas e adquiridos em tempos sociais diferentes. Também porque, em certos

casos, são explicitamente produzidos e legitimados por grupos sociais, como, por

exemplo, os professores universitários, as autoridades curriculares etc.

 Pragmáticos: porque os saberes que servem de base ao ensino estão intimamente

ligados tanto ao trabalho quanto à pessoa do trabalhador. Saberes ligados às

funções dos professores.

O que se pode notar é que a compreensão e o conhecimento dos saberes dos professores 

permite analisá-los dentro de um processo de evolução e transformações ao longo da história 

de vida e de uma carreira que remete a diversas etapas. Nesse sentido, os autores87 analisam 

que: 

O professor “não pensa somente com a cabeça”, mas “com a vida”, com o que foi, 

com o que viveu, com aquilo que acumulou em termos de experiência de vida, em 

termos de lastro de certezas. Em suma, ele pensa a partir de sua história de vida não 

somente intelectual, no sentido rigoroso do termo, mas também emocional, afetiva, 

pessoal e interpessoal.   

Na visão de Tardif et al. (1991) tais colocações em relação aos saberes docentes 

demonstram que os conhecimentos são personalizados, temporais e situados. São 

personalizados porque os saberes são originários da própria personalidade do professor, tendo 

em vista que possuem emoções, uma personalidade, cultura própria, gostos e prazeres, sendo 

que seus pensamentos e ações são frutos de contextos anteriores à prática docente. São 

temporais, pois se conquistam ao longo do tempo através de práticas de ensino, da 

incorporação de papéis do professor e do seu passado escolar, além de ser de longa duração já 

que desenvolve ao longo da carreira. A singularidade de cada um e do trabalho faz com que 

sejam saberes situados, no qual tais saberes ganham vida. Tendo em vista mais uma vez que 

tais saberes têm ligação direta ao meio de trabalho, Tardif (2000, p. 11) relata que: 

(...) os saberes profissionais são saberes trabalhados, lapidados e incorporados no 

processo de trabalho docente e que só têm sentido em relação às situações de trabalho 

concretas, em seus contextos singulares e que é nessas situações que são construídos, 

modelados e utilizados de maneira significativa pelos trabalhadores do ensino. 

Cabe ressaltar dentro de toda essa discussão que tendo em vista o pluralismo das visões 

sobre saberes docentes e a relevância de Maurice Tardif no tema, procurou-se de forma sucinta 

demonstrar as contribuições de distintos teóricos sobre o assunto, como segue no quadro abaixo: 

87 Idem 
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Quadro 3 - A relação dos saberes necessários à docência segundo alguns pensadores 

Tipologias Teóricos Saberes, conhecimentos, competências 

Saberes 

necessários 

à docência 

 Freire (2011) 

1) ensinar  não  é  transferir  conhecimento;  2)  ensinar

exige rigorosidade metódica; 3) ensinar exige pesquisa; 4)

ensinar exige respeito aos saberes dos educandos; 5) ensinar

exige criticidade;6) ensinar exige estética e ética; 7) ensinar

exige a corporeificação das palavras pelo exemplo; 8) ensinar

exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma

de discriminação; 9) ensinar exige reflexão crítica sobre a

prática; 10) ensinar exige o reconhecimento e a assunção da

identidade cultural.

Saviani (1996) 1) saber atitudinal; 2)saber crítico contextual; 3)saberes

específicos; 4)saber pedagógico e; 5) saber didático-curricular.

Pimenta & 

Anastasiou 

 (2002) 

1) saberes da experiência; 2) saberes da área do
conhecimento específico; 3) saberes pedagógicos; e 4) saberes
didáticos.

Cunha (2004) 1) Saberes relacionados com o contexto da prática pedagógica;

2) Saberes relacionados com a ambiência de aprendizagem;

3) os relacionados com o contexto sócio-histórico dos alunos;

4) os relacionados com o planejamento das atividades de

ensino; 5) Saberes relacionados com a condução da aula nas

suas múltiplas possibilidades  6)  Saberes  relacionados  com

a  avaliação  da Aprendizagem.

Gauthier et al. 

(1998)  

1)saber disciplinar; 2) saber curricular; 3) saber das ciências da

educação; 4)  saber da tradição pedagógica; 5) saber

experiencial; 6) saber da ação  pedagógica

Tardif (2000; 

2003) 

1)saberes da formação profissional; 2) saberes disciplinares; 3)

saberes curriculares; 4) saberes experienciais.

Libâneo (2002) 1)cultura científica crítica; 2)conteúdos instrumentais;

3)estrutura organizacional e; 4)base de convicção ética política.

Le Boterf 
(1997) 

1) Saber agir com pertinência; 2) Saber mobilizar os saberes e

os conhecimentos dentro de um contexto profissional; 3) Saber

integrar ou combinar os saberes múltiplos e heterogéneos; 4)

Saber transferir; 5) Saber aprender e aprender a aprender;

6)Saber comprometer-se ou empenhar-se.
Fonte: Puentes, Aquino e Neto (2009, p.169-184) (Adaptado e complementado) 

O que se pode perceber do quadro apresentado é que independentemente da definição 

ou classificação dada aos saberes docentes, todos têm ligação com o ato de praticar a docência, 

além de trabalhar três pontos fundamentais à prática do professor: saber, saber-ser e saber-fazer. 

Nesse sentido, há um desafio maior para aqueles que estão no início de sua prática tendo 

em vista que o uso desses vários saberes se apresentam através do saber experiencial estando 

mais sujeitos a erros e acertos. Tal questão coloca o saber experiencial como um dos mais 
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importantes para professores em início de carreira, pois é a partir dele que se pode guiar a duas 

direções: transformar sua atuação em rotina e/ou alienação, acomodando-se de suas funções ou 

praticar constantemente novos hábitos e ações, gerando outros saberes pertinentes à carreira. 

Nesse caso, são importantes as considerações de Donald Schön (1992), ao considerar que uma 

prática reflexiva aliada ao saber experiencial do professor podem proporcionar significados aos 

saberes docentes.  

A associação do saber da prática reflexiva com o saber experiencial tem fundamental 

importância para se obter uma prática eficiente, levando a percepções críticas em relação à ação 

praticada, e com isso a uma mudança à prática positiva. A busca constante de seus saberes, 

dentro de uma prática pesquisadora deve ser uma constante no início de carreira, pois como cita 

Freire (2011, p.29): 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se encontram 

um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando, reprocurando. Ensino 

porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, 

constatando intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer, o que 

ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade. 

Por sua vez, a acomodação do professor passa a ser o pior dos motivos para que não 

ocorra a mudança, a transformação dos saberes, de saber observar, de saber enfrentar desafios, 

de saber procurar, de saber ouvir. Tal ponto leva mais uma vez à formação constante, como cita 

Imbernón (2006, p. 69): 

A formação permanente do professor deve ajudar a desenvolver um conhecimento 

profissional que lhe permita: avaliar a necessidade potencial e a qualidade da inovação 

educativa que deve ser introduzida constantemente nas instituições; desenvolver 

habilidades básicas no âmbito das estratégias de ensino em um contexto determinado, 

do planejamento, do diagnóstico e da avaliação; proporcionar as competências para 

ser capazes de modificar as tarefas educativas continuamente, em uma tentativa de 

adaptação à diversidade e ao contexto dos alunos; comprometer-se com o meio social. 

4.1.2. A prática no desenvolvimento de saberes 

Segundo Freire (2011) o ensino bancário, ou seja, centrado simplesmente na transmissão 

de conhecimentos ainda predomina em muitos professores, mantendo aquele ensino tradicional.  

O preparo de uma educação com conhecimento global, pertinente e humano (MORAN, 2000) 

vem combater o ensino bancário, mas que só se torna concreto a partir de saberes que façam 

ligações com o contexto atual, observados através de sua prática.   
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No entanto, devemos compreender que, segundo Vasquez88 (1986, apud CARVALHO, 

2006, p. 13) “toda prática é atividade, mas nem toda atividade é prática”. Essa complexidade 

na visão da prática se faz necessária, pois o ato de estar na frente de uma turma não significa 

necessariamente algo prático. A prática não está simplesmente na ação, mas na reflexão crítica 

do ato em si. Sendo assim, Carvalho (2006, p.13) analisa que “a prática pedagógica docente 

pode assumir duas direções, uma em favor da reprodução/alienação e a outra em favor da 

inovação, da transformação/libertação”. Fica claro nesta citação que é através do grau de 

reflexão89 dado sobre a atividade que se constitui em prática, que poderá ou não propiciar uma 

mudança, em uma prática inovadora e eficiente, já que não basta apenas refletir, deve-se agir 

também. Segundo Pimenta (2009, p. 20) tais saberes produzem-se “no seu cotidiano docente, 

num processo permanente de reflexão sobre sua prática, mediatizada pela de outrem – seus 

colegas de trabalho, os textos produzidos por outros educadores [...]”. Le Boterf90(1997, apud 

MESQUITA, 2013, p. 40) reforça tal visão citando que: 

 

É a partir da reflexão nas práticas reais, que o profissional, graças ao trabalho de 

abstração e conceptualização, pode reinvestir a sua experiência nas práticas e nas 

situações profissionais diversas. A transferência de conhecimentos não é automática, 

adquire-se por meio do exercício e de uma prática reflexiva, em situações que 

possibilitam mobilizar saberes, transpô-los, combiná-los, inventar uma estratégia 

original a partir de recursos que não a contêm nem a ditam. 

 

Para Tardif (2012, p.255) a prática docente baseia-se em sua “epistemologia da prática 

profissional”, que o autor define como sendo “o estudo do conjunto de saberes utilizados 

realmente pelos profissionais em seu espaço de trabalho cotidiano para desempenhar todas as 

suas tarefas”. Os outros saberes, principalmente os sócio-histórico-culturais, são fundamentais 

para a prática, no qual o autor91 considera que: 

 
 

[...] os saberes são elementos constitutivos da prática docente. Essa dimensão da 

profissão docente lhe confere o status de prática erudita que se articula, 

simultaneamente, com diferentes saberes: os saberes sociais, transformados em 

saberes escolares através dos saberes disciplinares e dos saberes curriculares, os 

saberes oriundos das ciências da educação, os saberes pedagógicos e os saberes 

experienciais 

 

                                                           
88 VÁSQUEZ, A. S. Filosofia da práxis. São Paulo: Expressão Popular, 1986. 
89 No que se refere ao saber de uma prática reflexiva, Donald Schön (1992) demonstra três estágios diferentes que 

darão suporte para a mudança de seus hábitos na sua prática: refletir na ação, refletir sobre a ação e refletir sobre 

a reflexão na ação, a que já fizemos referência. 
90 Le Boterf, G. De la compétence à la navigation professionnelle. Paris: Éditions d'Organisation. 1997. 
91 Idem. 
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Nesse sentido, o mesmo Tardif (1991, p. 221) demonstra que a prática está muito ligada 

com o saber fazer do professor, no qual pode expressar todos esses domínios de saberes. Para 

o autor:

O(a) professor(a) padrão é alguém que deve conhecer sua matéria, sua disciplina e o 

seu programa, que deve possuir certos conhecimentos das ciências da educação e da 

pedagogia, sem deixar de desenvolver um saber prático fundado em sua experiência 

cotidiana com os alunos. 

Segundo Altet (2001) a partir do momento em que o professor adquire uma prática 

contextualizada, ele se torna um profissional com autonomia, competências específicas e 

especializadas, conhecimentos racionais, reconhecidos e legitimados pela universidade  

(provenientes da ciência) e de conhecimentos explicitados (provenientes da prática). Nessa 

linha de pensamento Gauthier (1998, p. 345) cita que:  

Na verdade, a atividade docente se estrutura em torno de dois grandes grupos de 

funções: 1) aquelas ligadas à transmissão da matéria (os conteúdos, o tempo, a 

avaliação, etc.) e 2) aquelas ligadas à gestão das interações na sala de aula (a 

disciplina, a motivação, etc.). A prática docente consiste justamente em fazer essas 

duas categorias de atividades convergirem da forma mais adequada possível. 

Mas é importante lembrar que na prática inicial, ou seja, com professores em início de 

carreira, dentre o uso desses vários saberes, deve ser dada importância ao saber experiencial, o 

qual está sujeito a erros e acertos e por ser um prazer privado, secreto, onde só quem pode 

avaliar é o próprio professor (GAUTHIER, 1998). Segundo Pimenta (2009) os saberes da 

experiência são os saberes produzidos pelo aluno (futuro professor) que, apesar de ainda não 

se identificar como professor sabe o que é ser professor. 

Tardif (1991, 2000, 2012) reforça a ideia de que os saberes aprendidos e incorporados 

em contextos situados e singulares de trabalhos formam os saberes da experiência profissional, 

mas como são saberes fundados no trabalho de seu dia a dia, a constância tem de ser primordial. 

O saber experiencial adquirido pelos professores durante o seu cotidiano docente, deve ser 

valorizado, tendo em vista que os “saberes transmitidos pelas instituições de formação de 

professores” não contemplam o profissional completamente, já que “os saberes são elementos 

constitutivos da prática docente” (TARDIF, 2012, p. 36).  

Tendo em vista que o professor não pode se apegar a listas dos saberes que devem ser 

acumulados através da experiência, o mesmo cria traduções que lhe permitem criar outros 

saberes através dos quais pode compreender e dominar a sua prática. Como cita Pimenta (2009, 

p. 26) “o futuro profissional não pode constituir seu saber-fazer senão a partir de seu próprio
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fazer”. Isto mostra que é devido aos saberes da experiência que os professores adquirem os 

modelos de excelência profissional de sua profissão (TARDIF, 2000; GAUTHIER, 1998). 

Deve-se mais uma vez deixar claro que não se propõe que se deixe a teoria de lado, 

focando apenas na prática, mas sim que ambas caminhem juntas, já que uma se encontra na 

outra, completando-se. Pimenta (2009, p.26) afirma que “o saber docente não é formado apenas 

da prática, sendo também nutrido pelas teorias da educação”. A teoria está na possibilidade da 

análise de diversos pontos de vista para uma ação contextualizada e ao mesmo tempo 

permitindo análises diversas de diferentes contextos. A autora92 complementa citando que: 

[...] Os saberes teóricos propositivos se articulam, pois, aos saberes da prática, ao 

mesmo tempo ressignificando-os e sendo por eles ressignificados. O papel da teoria é 

oferecer aos professores perspectivas de análises para compreender os contextos 

históricos, sociais, culturais, organizacionais, e de si mesmos como profissionais, nos 

quais se dá sua atividade docente, para neles intervir, transformando-os  

Por outro lado, os saberes da experiência, do saber-fazer passam a ser mais amplos, 

tendo em vista que a teoria tem seus limites e que será apenas na sala de aula que essas 

limitações serão ultrapassadas. Sobre isso Perrenoud (2001, p. 141) relata que: 

O profissional deve saber jogar com as regras, se necessário violá-las e redefini-las, e 

isso também ocorre com as regras técnicas e as certezas teóricas. Nesse sentido, pede-

se que ele tenha uma relação com os saberes teóricos que não seja reverente nem 

dependente, mas, ao contrário, crítica, pragmática e até mesmo oportunista. 

Tendo em vista o professor em início de carreira, tais pontos conceituais auxilia-nos a 

compreender que os saberes da experiência no trabalho do dia a dia formam a base da prática 

pedagógica docente. No entanto, Gauthier (1998) aponta uma questão relevante pertinente aos 

saberes, no qual coloca a experiência e o hábito como totalmente relacionados. Para o autor a 

experiência acaba se transformando em regra e a partir do momento que se repete várias vezes 

pode transformar-se em rotina. Para o autor, o professor “realiza julgamentos privados, 

elaborando ao longo do tempo uma espécie de jurisprudência composta de truques, de 

estratagemas e de maneiras de fazer que apesar de testadas permaneça em segredo” 

(GAUTHIER, 1998, p.33). Nesse sentido cabe a discussão se os saberes são adquiridos e usados 

de forma consciente ou como rotinas.  

92 Idem. 
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4.1.3. Aquisição e uso dos saberes: consciente ou habitus 

Embasado em contextualização feita anteriormente, fica um questionamento aos 

professores que iniciam sua prática docente: os saberes desenvolvidos na carreira são 

adquiridos de forma consciente na forma de esquemas mentalmente estruturados ou seus 

saberes são resultantes de suas rotinas, hábitos, desenvolvendo então um saber inconsciente, 

fruto apenas da ação prática e suas consequências?  Há que se constatar que para se ter 

consciência de um determinado ato é necessário antes conhecê-la, questão esta que competiria 

à universidade em esclarecer determinados conceitos. Caso a universidade falhe nesse quesito, 

a sorte é lançada ao futuro professor no decorrer de sua carreira.   

Se analisarmos sociologicamente tal questão iremos nos deparar com duas tendências: 

uma que analisa o desenvolvimento de saberes como esquemas de pensamento interiorizados, 

como rotinas, habitus; e outra que analisa essa construção como sendo algo reflexivo, tendo 

em vista que os docentes teriam a capacidades de analisar de forma crítica e analítica o seu 

trabalho, os motivos de seus atos, sua estruturação, etc. Donald Schön (2000) verifica ambas 

situações levando em conta a capacidade de reflexão do professor, demonstrando que tal ponto 

vem antes mesmo da capacidade de analisar os saberes.  

No entanto, percebe-se que boa parte dos autores que abordam este assunto (Tardif, 

Perrenoud, Gauthier, Pimenta, Schön, entre outros) concordam que parte considerável dos 

saberes e das intervenções prático-pedagógica estão fora do controle lógico, sistematizado ou 

previamente concebido por parte dos professores. É comum observar que a atitude de diversos 

professores, principalmente os mais inexperientes, são atos sem pensar, na urgência culminando 

na incerteza dos fatos. Segundo Perrenoud (2001), a especificidade do trabalho docente faz com 

que se desenvolvam competências necessárias para aquele ato em si permitindo-lhes atuar no 

raciocínio ou cálculo das consequências, mas que, no entanto, lhes permitam organizar com 

certa eficácia a gestão das situações de ensino, desenvolvendo assim seus saberes. Porém, torna-

se fundamental a reflexão sobre a prática (SCHÖN, 2000), para que se possa aprimorar os atos 

e rever os erros. 

Para Tardif et al. (2000) defendem que, apesar de parte considerável das práticas de 

ensino adotadas pelos professores serem reflexões limitadas, os saberes docentes residem nos 

processos, explicitados nas argumentações, explicitações, juízos de valores, opções 

pedagógicas, mesmo porque o docente necessita de requisitos mínimos para a atuação em sala, 

tais como os saberes disciplinares ou saberes pessoais.  
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Para boa parte dos autores citados93, a aquisição dos saberes docentes, de forma 

sistemática ou involuntária, se dá no exercício da profissão, pois permite ao professor certas 

disposições adquiridas na prática, desenvolvimento de certos habitus que poderão se 

transformar em saberes válidos na sua formação a fim de enfrentar os desafios da profissão. O 

habitus, como forma de improviso refletido pode desenvolver-se num estilo de ensino, no qual 

se usa especificidades dos saberes pessoais como traços de personalidade profissional. Por 

exemplo, o dom pela música pode proporcionar momentos de ensino fascinantes ou a sabedoria 

de contar histórias permite a transmissão de saber de formas diferentes. Tais saberes pessoais 

aliados à rotina escolar permitem ao professor criar seus saberes profissionais mesmo não 

estando ciente disso e que se expressariam mediante um saber-ser e um saber-fazer pessoais e 

profissionais, válidos pelo trabalho do dia a dia.  

Por outro lado, muitos desses autores abordam também que nem todos docentes 

conseguem transpor tais saberes para seu cotidiano escolar tendo em vista que o comportamento 

e a consciência do professor têm limitações e que, por conseguinte, seu saber é limitado. 

Segundo Perrenoud (2001), o professor tem consciência de seus atos até certo ponto, mas não 

necessariamente de tudo, no momento em que faz, e nem sempre sabe o motivo de agir de 

determinada forma. Isso mostra que na prática do dia a dia, seu saber-fazer seria mais amplo 

que o seu conhecimento discursivo. A noção de saber, diferentemente do conhecimento 

científico, engloba os conhecimentos, as competências, as habilidades (ou aptidões) e as 

atitudes, que na visão de Tardif (2000) é chamado de saber-fazer e saber-ser. Perrenoud (2002b, 

p. 20) verifica que a conscientização desses saberes só se processa a partir da prática consciente

na qual “o profissional reflexivo deve, acima de tudo, ser capaz de dominar sua própria 

evolução, construindo competências e saberes novos ou mais profundos a partir de suas 

aquisições e de sua experiência”. 

Dentro desse cenário, qual o repertório das competências, habilidades, conhecimentos e 

saberes específicos do ser professor, que servem de base ao seu trabalho na intenção de articular 

teoria e prática na construção da formação inicial da carreira docente? 

93 Tal consideração toma como referência dois dos principais modelos teóricos que embasam na atualidade as 

pesquisas sobre os saberes docentes que servem de apoio ao ensino (Knowloge Base). Um dos expoentes Tardif et 

al. (2012), defendem que o processo de formação dos saberes docentes deve ser analisado numa perspectiva mais 

ampla, de fontes diversas (formação inicial e contínua dos professores, do currículo e da socialização escolar, da 

formação pré-profissional, da experiência profissional, da relação com os pares etc.) e aquele num sentido mais 

restrito que designa os saberes mobilizados pelos “professores eficientes” durante a sua ação pedagógica em sala 

de aula (na gestão da matéria e na gestão de classe), linha essa representada por autores como Gauthier et al. (1998) 

e Shulman (1987). 
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4.2. Concepções de Competências 

Há anos atrás a visão de conhecimentos obtidos em sala de aula era visto como 

suficientes para uma vida inteira. A obtenção de um diploma demonstrava ser a competência 

necessária para que alguém estivesse preparado para a sociedade e para o mercado de trabalho. 

No entanto, na atualidade diferente e complexa, com o rápido desenvolvimento do mundo, do 

conhecimento e de suas formas de obtenção, fazem-nos repensar na dicotomia entre o pensar e 

o fazer, principalmente dentro de um contexto educacional. O simples acúmulo de saberes e

conhecimentos na vida acadêmica tornaram-se insuficientes para os novos paradigmas sociais 

e educacionais. O novo panorama educacional obriga o professor a desenvolver não só o 

conteúdo, mas habilidades mobilizadoras e articuladoras desses conteúdos obtidos em sala de 

aula, numa ação prática da realidade do mercado de trabalho e do dia a dia do aluno.   

Considera-se que o movimento de formação por competências iniciou-se nos anos 60 

nos EUA, especificamente na área de formação de professores. Segundo Mesquita (2013, p. 34) 

a partir dessa data houve a superação para além das “listas de competências, fragmentadas e 

avaliadas em termos de comportamentos específicos e totalmente observáveis”. Segundo Rey94 

(2002, apud MESQUITA, 2013), desenvolveram-se outras abordagens nas quais o intelecto era 

mais valorizado, principalmente na dimensão cognitiva, tais como habilidades, conhecimentos, 

capacidades, saberes processuais, saberes declarativos, entre outros.  

Observando o ensino por competências em termos mundiais, a Conferência Mundial de 

Educação para Todos, em 1990, realizada em Jomtien95, na Tailândia, patrocinada pela 

UNESCO, definiu quatro pilares da educação, que deveriam ser a meta para o desenvolvimento 

educacional em todos os países signatários de seus documentos. Nesse trabalho, as 

competências e habilidades estariam no campo das relações entre teoria e prática.  

Jonnaert e Borght (2002) observam que a própria noção de qualificação profissional 

teve sua evolução nas últimas décadas aproximando-se muito do conceito de competência. Para 

os autores nas décadas de 50 à de 80 do século XX, a qualificação era entendida como “o 

conjunto de capacidades e de conhecimentos socialmente definidos e requeridos para realizar 

94 REY, B. Aí competências transversais em questão. Porto Alegre: Artmed. 2002 
95 Fruto dessa conferência destacam-se alguns pensadores tais como Jacques Delors (2004), em um relatório, 

intitulado Educação: um tesouro a descobrir destacando os quatros pilares da educação (aprender a conhecer; 

aprender a fazer; aprender a viver com os outros; e, aprender a ser). Outro importante autor foi Philippe Perrenoud 

(2000), que selecionou dez das cinquenta competências profissionais que a seu ver representava um 

direcionamento para o processo educacional na atualidade. Edgar Morin (2000) expôs suas ideias para a educação 

do amanhã com o relatório sobre os sete saberes necessários à educação do futuro.  
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um determinado trabalho” (JONNAERT E BORGHT, 2002, p. 14), demonstrando que a 

qualificação era uma qualidade evidenciada pelo sujeito antes mesmo de desenvolver uma ação 

profissional. Durante os anos 80, a qualificação teve destaque como a capacidade pessoal para 

dominar uma situação de trabalho, mobilizando o seu próprio potencial. Já se percebe nesse 

período a noção de competência, associando o campo de trabalho concreto à qualificação do 

profissional. Num terceiro momento, mais concretamente nos anos 90, a qualificação passa a 

ser vista como algo que acompanha a estruturação da ação. O objetivo, o local da ação do 

profissional e a sua autonomia, passam a fazer parte integrante da noção de qualificação. Nesse 

sentido as competências passam a ser definidas por Jonnaert e Borght (2002) como sendo a 

forma como os sujeitos gerem os seus recursos cognitivos e sociais na ação, numa situação 

específica. 

No entanto, a temática sobre competências tem gerado diversas discussões sobre suas 

definições, vantagens e prejuízos, como aplicá-las, etc. Segundo Le Boterf (2003), o conceito 

de competência ainda está em construção o que torna necessário elencar alguns autores que 

já se debruçaram sobre o tema na intenção de clarear tal questão.  

Le Boterf (2003), define competência como a prática do que se sabe em um 

determinado contexto, geralmente focado pelas relações de trabalho, pela cultura 

organizacional, pelas contingências, pelas diversas limitações, etc. Para ele, competência se 

traduz em ação, em saber ser e, daí, mobilizar conhecimentos em diferentes situações. O foco 

de sua conceituação está no saber agir pertinente perante uma situação concreta, ela permite 

mobilizar os saberes de forma combinada e não aplicá-los isoladamente. Sem a intenção de 

simplificar o conceito e melhor organizá-lo, Le Boterf96 (1997, apud ESTEVES, 2009, p. 44) 

“identifica seis competências inerentes aos profissionais que sabem gerir a complexidade: Saber 

agir com pertinência; Saber mobilizar num dado contexto; Saber combinar; Saber transpor; 

Saber aprender e saber aprender a aprender; Saber empenhar-se”.  

Na visão do autor a competência une a pessoa, sua formação educacional e sua 

experiência profissional, utilizando-se do saber agir com responsabilidade, vindo a englobar a 

mobilização dos saberes, a  integração e transmissão de conhecimentos, recursos e habilidades 

dentro de um determinado contexto profissional.  

Na mesma linha de pensamento, Jonnaert e Borght (2002, p. 31) sugerem que “uma 

competência faz, no mínimo, referência a um conjunto de recursos que o sujeito pode mobilizar 

                                                           
96 Le Boterf, G. De la compétence à la navigation professionnelle. Paris: Éditions d'Organisation. 1997. 
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para tratar uma situação com sucesso”. Roldão97 (2003, apud MESQUITA, pp. 36-37) enfatiza 

que competência, não pode ser entendida como um “conjunto de conteúdos acumulados, mas 

sim como um saber que se traduz na capacidade efetiva de utilização e manejo, quer este se 

trate de um saber intelectual, verbal ou prático”. Para a autora a capacidade de reflexão e 

pensamento e do saber ser criativo são fundamentais para se desenvolver competências. Nesse 

sentido a autora98 descreve que “existe competência (ou competências) quando, perante uma 

situação, se é capaz de mobilizar adequadamente diversos conhecimentos prévios, selecioná-

los e integrá-los adequadamente perante aquela situação”. Tendo em vista a visão de mobilizar 

diversos conhecimentos, Esteves (2009, p. 44) relata que: 

 competência não se refere exclusivamente a recursos cognitivos, mas também a

uma série de outros recursos de origem diversa;

 A competência está subsumida numa acção contextualizada — não é uma

disposição do sujeito anterior à acção (o que a distingue de capacidade e de

saber-fazer genérico);

 Entre os recursos que o sujeito mobiliza na acção poderão estar disposições

inatas;

 A mobilização de recursos pelo sujeito é feita segundo redes operatórias e não

por simples adição ou numa lógica de sequência linear;

 A competência não se confunde, portanto, com a performance.

Percebe-se então o quanto o tema gera considerações que se completam entre os autores, 

como é o caso de Macedo99 (2002, apud MESQUITA, 2013, p. 37) que considera a competência 

como sendo uma sequência de reações e transformações que se adquire e operacionaliza em 

contextos diversos, “mobilizando um conjunto de recursos cognitivos e afetivos, dentro de um 

contexto social, agindo na complexidade das situações para que a inércia e as rotinas não sejam 

situações de inadaptação ou inultrapassáveis”. 

Com o objetivo de sintetizar a conceituação de competências, Fleury & Fleury (2001, 

p. 21) propõem uma visão que seja abrangente e precisa, que deve ser vista como “um saber

agir responsável e reconhecido, que implica em mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, 

recursos, habilidades, que agreguem valor econômico à organização, e valor social ao 

indivíduo”. O Quadro 4 considera alguns pontos relevantes relacionados com a competência 

profissional associados aos saberes: 

97 ROLDÃO, M. Gestão do currículo e avaliação de competências: as questões dos professores. Lisboa: Editorial 

Presença, 2003. 
98 Idem. 
99 MACEDO, L. Situação-problema: forma e recurso de avaliação, desenvolvimento de competências e 

aprendizagem escolar. In: PERRENOUD, P. e THURLER, M. (Orgs.), As competências para ensinar no século 

XXI. A formação dos professores e o desafio da avaliação. Brasil. Porto Alegre: Artmed Editora, pp. 113-135.

2002
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Quadro 4 – Competências do profissional 
Competência                       Significados

Saber agir  Saber o que e por que faz.

 Saber julgar, escolher, decidir.

Saber mobilizar  Saber mobilizar recursos de pessoas, financeiros, materiais,

criando sinergia entre eles. 
Saber comunicar  Compreender, processar, transmitir informações e 

conhecimentos, assegurando o entendimento da mensagem 

pelos outros. 
Saber aprender  Trabalhar o conhecimento e a experiência.

 Rever modelos mentais.

 Saber desenvolver-se e propiciar o desenvolvimento dos outros.
Saber comprometer-se  Saber engajar-se e comprometer-se com os objetivos da 

organização. 
Saber assumir 

responsabilidades 
 Ser responsável, assumindo os riscos e as consequências de

suas ações, e ser, por isso, reconhecido. 

Ter visão estratégica  Conhecer e entender o negócio da organização, seu ambiente,

identificando oportunidades, alternativas. 
Fonte: Fleury & Fleury (2001, p. 22) 

Percebe-se através do quadro 4 que a concepção de competências pode ser utilizada 

em qualquer profissão ou mesmo no dia a dia das pessoas, aproximando-se muito das 

concepções de Le Boterf (2003) e de Alarcão (2007, p. 20) que afirma que “competência é a 

capacidade de utilizar os saberes para agir em situação...”. 

Torna-se importante destacar a diferença entre o conceito no singular (a competência) e 

o conceito usado no plural (competências). Na visão de Esteves (2009) na primeira forma, a

competência, relaciona-se com a qualidade que distinguirá profissionais competentes de incom-

petentes (ou menos competentes). Sendo assim a competência é vista como algo inerente à ação 

do indivíduo ou do grupo profissional, na qual há a possibilidade de se emitir um juízo de valor 

sobre suas ações. 

A conceituação de “competências”, entende-se como sendo certo número de traços 

particulares emitidos a partir da ação, podendo ser observados e descritos, no entanto, sem a 

precisão de um juízo de valor. Na visão de Esteves (2009, p. 39) “o somatório destas 

competências entendidas em sentido analítico tão pouco habilitará por si só à emissão de juízos 

de valor sobre a competência global de um profissional”. 
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4.2.1. A competência no campo educacional 

O conceito de competência no campo educacional sempre esteve muito relacionado com 

a aprendizagem dos alunos, a formação dos professores e a formação profissional da educação. 

Um dos maiores estudiosos no assunto, Perrenoud (2001, p. 15) considera que as competências 

“são faculdades de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos para solucionar uma série de 

situações que muitas vezes vão exigir um esforço que há alguns anos atrás não seria necessário, 

mas que na atualidade pode extrapolar as expectativas do professor”. O autor pondera que para 

muitos a noção de competência relaciona-se diretamente com as práticas do cotidiano 

mobilizando apenas saberes de senso comum e da experiência o que na prática prejudicaria a 

aquisição dos saberes disciplinares que a escola tem o propósito de transmitir. Nesse sentido 

Perrenoud (1999a, p. 2) relata que: 

Tal caricatura da noção de competência permite a ironia fácil de dizer que não se 

vai à escola para aprender a fazer um anúncio classificado, escolher um roteiro de 

férias, diagnosticar uma rubéola, preencher o formulário do imposto de renda, 

compreender um contrato, redigir uma carta, fazer palavras cruzadas ou calcular um 

orçamento familiar. Ou então para obter informações por telefone, encontrar o 

caminho numa cidade, repintar a cozinha, consertar uma bicicleta ou descobrir como 

utilizar uma moeda estrangeira. 

A crítica que o autor faz não está no que se ensina na escola, mas no “acúmulo de 

saberes descontextualizados não serve realmente senão àqueles que tiverem o privilégio de 

aprofundá-los durante longos estudos ou uma formação profissional” (PERRENOUD, 1999a, 

p. 7). É tal situação que o ensino por competências questiona, tendo em vista o interesse da

grande maioria. Para o autor ter conhecimentos não significa ser competente, tendo em vista 

que pode saber as mais diversas teorias no campo das exatas, humanas ou biológicas e não 

saber aplicá-las no momento oportuno. Na visão de Perrenoud (1999a, p. 4)  para que tal 

prática ocorra tornam-se necessárias situações complexas “obrigando a estabelecer o 

problema antes de resolvê-lo, a determinar os conhecimentos pertinentes, a reorganizá-los 

em função da situação, a extrapolar ou preencher as lacunas”. O autor100 aprofunda seu 

pensamento relatando que: 

Frequentemente evoca-se a transferência de conhecimentos, para ressaltar que não 

se opera muito bem: determinado estudante, que dominava uma teoria na prova, 

revela-se incapaz de utilizá-la na prática, porque jamais foi treinado para fazê-lo. Hoje 

em dia sabe-se que a transferência de conhecimentos não é automática, adquire-se 

100 Idib. p. 93. 
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por meio do exercício e de uma prática reflexiva, em situações que possibilitam 

mobilizar saberes, transpô-los, combiná-los, inventar uma estratégia original a partir 

de recursos que não a contêm e não a ditam. 

O que se percebe na fala do autor é que a construção da competência requer aprender a 

identificar e a encontrar os conhecimentos pertinentes, suscetíveis de se transformar em 

competências práticas como resultado da vivência de múltiplas situações que devem ser 

proporcionadas a partir da escola. Sua crítica torna-se pertinente tendo em vista que a escola se 

baseia numa espécie de “divisão do trabalho” no qual cabe a instituição de ensino, o 

fornecimento de recursos (saberes e habilidades básicos) e à vida cabe desenvolver 

competências. Tal divisão do trabalho se baseia numa ficção já que a “ maioria dos 

conhecimentos acumulados na escola permanece inútil na vida cotidiana, não porque careça 

de pertinência, mas porque os alunos não treinaram para utilizá-los em situações concretas” 

(PERRENOUD, 1999a, p. 5). 

Tais pontos permitem-nos perceber a competência como gestão, integração e 

mobilização de vários recursos cognitivos, dentre os quais conhecimentos para responder a um 

problema real, com capacidade suficiente para que as escolhas e as decisões tomadas sejam as 

mais próximas possíveis para a situação problema. Outro ponto relevante é que um ensino por 

competências se diferencia de um ensino por objetivos, já que para este a relação dos alunos 

com os saberes vem a ser de curta duração, útil muitas vezes à realização de uma atividade com 

sucesso. Já em um ensino por competências, a relação com os saberes terá continuidade 

mesmo após o fim da aula, tendo em vista que o conhecimento será um dos recursos a ser 

mobilizado em ocasionais situações-problema, no qual se busca “apreender uma nova realidade 

e reduzi-la, ao menos em certos aspectos e de maneira aproximativa, a problemas que se sabe 

resolver” (PERRENOUD, 1999a, p. 25). 

Por outro lado o professor tem de ter em mente que em um ensino por competências 

suas atuações e os resultados só aparecerão em médio e longo prazo, ao contrário de um ensino 

por objetivos, em que as ações são controladas com mais facilidade. Isso obriga a uma 

constante reflexão do papel do professor e dos alunos em relação aos objetos de ensino, já que 

se espera que o aluno possa se preparar para a solução de problemas práticos. Tendo a figura 

do professor como foco principal no processo de ensino por competências, este deve ser o 

“mediador” do diálogo entre o aluno e o saber na sala de aula. No entanto, não se pode esquecer 

que tal relação terá continuidade sob a responsabilidade do aluno após o término de seus estudos 

formais, momento este em que o ensino por competências fará mais sentido, pois este aluno 
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terá competência de mobilizar os recursos presentes em outro contexto, procurando sempre 

soluções para suas situações problemas. 

Portanto, pode se compreender o ensino por competência como algo processual e 

relacional, ou seja, um processo, pois não se dá de um dia para outro e relação já que engloba 

conhecimento teórico-prático, o fazer reflexivo com a compreensão das ações envolvidas no 

trabalho diário, sabendo avaliar a sua aprendizagem. Na visão de Perrenoud (1999b) o ensino 

por competências se apresenta como alternativa possível para confrontar o fracasso escolar. 

Para melhor tentar definir competências o autor recorre ao conceito de “esquema”, no 

qual a melhor forma de definição de cada competência está na associação explícita do saber ou 

conhecimento, da ação e o contexto da ação. Tais esquemas possibilitam a mobilização de 

conhecimentos, métodos, informações e regras para enfrentar uma situação problema. Nas 

palavras de Perrenoud (1999b, p. 24): 

 
Uma competência seria, então, um simples esquema? Eu diria que antes ela orquestra 

um conjunto de esquemas. Um esquema é uma totalidade constituída, que sustenta 

uma ação ou operação única, enquanto uma competência com uma certa 

complexidade envolve diversos esquemas de percepção, pensamento, avaliação e 

ação, que suportam inferências, antecipações, transposições analógicas, 

generalizações, apreciação de probabilidades, estabelecimento de um diagnóstico a 

partir de um conjunto de índices, busca das informações pertinentes, formação de uma 

decisão etc.  

 

Considerando as competências docentes como sendo um processo necessário, 

processual e relacional, Perrenoud (1999b) aponta algumas advertências para sua 

concretização, conforme Quadro 5. 

Quadro 5 - Razões possíveis para redefinir as competências    

Apostas                                                 Advertências 
1.  Reforçar a adequação da formação 

dos professores às necessidades e 

normas do meio escolar. 

A redefinição periódica das competências esperadas permite uma 

regulação das formações iniciais, no sentido de uma maior 

conformidade às condições de exercício da profissão docente no 

terreno. 
2.  Aumentar a coerência entre a 

formação de professores e as 

finalidades da política de educação. 

A formação inicial, longe de ser uma simples resposta às 

necessidades de qualificação, pode ser um fermento de mudança, 

uma estratégia de inovação. 
3.  Garantir uma maior estandartização 

da formação inicial entre instituições 

de formação. 

Pode tratar-se de restaurar uma unidade que se enfraqueceu no 

decorrer dos anos, para favorecer a paridade de estatutos e a 

mobilidade dos professores. 
4.  Melhorar a continuidade da 

formação entre o pré-escolar, o 

primário, o secundário, o 

profissional e a formação de adultos. 

É possível que as diversas formações, inseridas em diversas 

estruturas, seguindo percursos distintos, não tenham suficiente 

coerência para assegurar a continuidade de responsabilização pelos 

alunos ao longo da sua escolaridade. 
5.  Redefinir as relações entre a 

formação de professores e os outros 

setores da ciência da educação na 

universidade. 

A coexistência da formação de professores e de outros setores 

tradicionalmente mais acadêmicos das ciências da educação nem 

sempre é harmoniosa, e a formação de professores sente-se, muitas 

vezes, desfavorecida. 
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6. Reequilibrar os pesos respectivos

das abordagens didáticas

disciplinares e das abordagens

transdisciplinares, baseadas em

diversas ciências humanas.

O alargamento das funções da escola à integração dos deficientes, 

dos imigrantes e das minorias, a insistência no insucesso escolar e 

na inserção profissional e o contributo das ciências sociais 

modificam o peso dos diversos componentes da formação. 

7. Melhorar ou repensar a articulação

entre formação teórica e prática,

universidade e escolas.

Esta articulação não é nunca inteiramente satisfatória, implica um 

emparceirar complexo e, por vezes, conflituoso, entre meio escolar 

e instituições de formação. 
8. Rever a repartição dos poderes e a

delimitação dos territórios.

A  formação  de  professores  é  objeto  de  numerosos  grupos  de 

pressão e instituições, sempre em competição. 
9. Ter em conta novas concepções da

formação e da profissão docente.

Em diversos países, a reflexão avança rapidamente e questiona as 

evidências nacionais. 

Fonte: Perrenoud (1999b, p. 174) 

É curioso perceber quão desafiante é a profissão docente, principalmente tendo a 

intenção de algo novo. Além das advertências colocadas no quadro 5, outros fatores podem 

dificultar a ação do professor tal como má formação, trabalho excessivo, má remuneração, 

alunos desinteressados, periculosidade, entre e outros. 

Tendo em vista as dificuldades enfrentadas pelos docentes em se organizar por 

competências, Perrenoud (2000) propõe uma lista101 de dez grandes famílias de 

competências. Focando que as competências não são saberes102, mas mobilizam, integram 

e controlam tais saberes atrelada diretamente a características percebidas em determinado 

contexto, com o objetivo de adaptar da melhor forma o professor a tal situação. Para 

Perrenoud (2000, p. 14) as dez famílias de competências seriam: 

101 Apesar de propor uma listagem de competências, em outra obra sua, Perrenoud (1999b) se monstra contra tal 

atitude afirmando que: Trata-se não tanto de estabelecer uma lista de competências, mas de representar de forma 

precisa os funcionamentos dos professores em situação, entre rotina e improvisação, cegueira e lucidez, 

realismo e ilusão, stress e aborrecimento, dispersão e obsessão, angústia e boa consciência, indiferença e 

paixão, egoísmo e altruísmo, depressão e exaltação, racionalidade e intuição, bricolage e método, rigidez e 

inconstância, inconsciência e conhecimento… Apenas com imagens detalhadas e realistas do exercício da 

profissão poderemos deixar de lutar contra moinhos de vento, descrevendo simplesmente as competências 

requeridas bem como os recursos necessários para fazer face à complexidade. […] Não é inútil definir 

competências mínimas ou ótimas para ensinar. Mas passa-se ao lado do essencial se não se concebem tais 

competências como componentes do processo de profissionalização da atividade docente (PERRENOUD, 1999b, 

p. 180-181).
102 Pimenta e Anastasiou (2002, p. 133) discordam da opinião de Perrenoud defendendo saberes e não-

competências. As autoras afirmam que “falar em competências, no lugar de saberes profissionais, desloca a 

identidade do trabalhador para o seu local de trabalho, ficando vulnerável à avaliação e controle de suas 

competências, definidas pelo ‘posto de trabalho’. Se suas competências não se ajustam ao esperado, o trabalhador 

facilmente poderá ser descartado”. Para as autoras classificar algo ou alguém pelas competências, significa 

ponderar quem é competente ou incompetente, tendo em vista que normalmente os Planos Institucionais, trabalham 

com esses princípios, elencando uma série de competências básicas a serem conquistadas. No entanto, elas alertam 

que tais competências muitas vezes são praticamente inatingíveis, provocando um sentimento de incapacidade 

(incompetência) entre os docentes. Pimenta e Anastasiou (2002) alerta que o uso de competências base de um 

sucesso ou fracasso escolar, coloca no professor dentro de uma dimensão individual, ou seja, é o profissional que 

é ou não competente, ignorando as condições materiais e afetivas para essa competência. As conceituações de 

quem é ou não competente são particulares, individuais, ou seja, ser competente é sempre resultado de um olhar 

que estabelece prioridades ao olhar. 
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- Organizar e dirigir situações de aprendizagem.

- Administrar a progressão das aprendizagens.

- Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação.

- Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho.

- Trabalhar em equipe.

- Participar da administração da escola.

- Informar e envolver os pais. 

- Utilizar novas tecnologias.

- Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão.

- Administrar sua própria formação contínua .

Tendo por base tal lista de competências, o autor enfatiza outras virtudes, como fornecer 

condições para a manutenção de um plano de formação profissional; promover comunicação 

e integração da equipe de trabalho; e provocar a inovação pela reflexão. Para o autor, a 

profissionalização docente só pode ocorrer com o desenvolvimento coletivo de tais 

competências. 

4.2.2 Competências ou Habilidades 

Tomando por base as competências como sendo um conjunto de conhecimentos, 

atitudes, capacidades e aptidões, que habilitam alguém para diversos desempenhos em todos os 

aspectos da vida e não apenas em seu desenvolvimento escolar podemos questionar como se 

daria tal processo. A melhor resposta está na aquisição de habilidades, tendo em vista que as 

estruturas básicas do processo educacional e a organização escolar estão ligadas em torno da 

capacidade de resolução de situações-problemas do cotidiano, no qual podem envolver diversos 

graus de complexidade. São nesses momentos que o professor pode exercitar habilidades a fim 

de chegar a competências através dos conteúdos.  

Isso nos mostra que é praticamente possível separar o conceito de competência e de 

habilidades, exigindo deles certos domínios e conhecimentos, a fim de que possam ser 

efetivados. As habilidades estariam então ligadas a atributos relacionados não somente ao 

saber-conhecer, mas ao saber-fazer, saber-conviver e ao saber-ser, ou seja, os quatro pilares que 

sustentam a educação segundo a UNESCO. Porém, o saber fazer (ação física ou mental) é mais 

enfatizado nas habilidades, identificando variáveis, analisando situações-problema, 

sintetizando, julgando um fato, compreendendo fenômenos, relacionando informações, entre 

outras diversas são exemplos de habilidades. Segundo Imbernón (2006, p. 69) o professor deve 

“desenvolver habilidades básicas no âmbito das estratégias de ensino em um contexto 

determinado, do planejamento, do diagnóstico  e  da  avaliação”. 
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No entanto, as habilidades não são tão amplas quanto as competências. Nesse sentido, 

as competências pressupõem capacidades para usar as habilidades, emprego de atitudes 

adequadas à realização de tarefas e conhecimentos para mobilizar habilidades. Perrenoud 

(1999a) ressalta que uma habilidade necessariamente não determinada competência, tendo em 

vista que uma mesma habilidade pode auxiliar para diversas competências. O autor ainda 

enfatiza que é importante educar para as competências, através da contextualização e da 

interdisciplinaridade. 

Compreendendo as competências como habilidades, conceitos, conteúdos, 

conhecimentos e teorias num processo de ação, pode-se caracterizá-la então pela função e as 

habilidades pela capacidade de ação, sendo elas inseparáveis.  Nesse sentido competência é o 

saber elaborado, construído e desenvolvido pelas muitas descobertas e as habilidades fazem 

referência ao saber quando e como fazer. 

 É importante ressaltar que existem competências e habilidades103 que não podem faltar 

no trabalho em sala de aula, tais como inter-relacionar pensamentos e conceitos; criar o 

pensamento crítico e flexível; respeito às identidades e as diferenças; utilização das linguagens 

como meio de expressão, desenvolvimento a comunicação; adquirir, avaliar e transmitir 

informações; compreender os princípios das tecnologias e suas relações integradoras; entender 

e ampliar fundamentos científicos e tecnológicos; desenvolver a criatividade; saber conviver 

em grupo e aprender a aprender, etc.  

Referindo-nos então às competências como um conjunto de habilidades 

harmonicamente desenvolvidas que podem se transformar até mesmo em funções/profissões 

específicas, Perrenoud (1999a, p. 2) faz um alerta em relação às diferenciações de ambos os 

conceitos: 

[...] não se pode reservar as habilidades ao cotidiano e as competências às tarefas 

nobres. O uso habitua-nos certamente a falar de habilidades para designar 

habilidades concretas, ao passo que a noção de competência parece mais ampla e 

mais “intelectual”. Na realidade, refere- se ao domínio prático de um tipo de tarefas 

e de situações. Não tentemos reabilitar a noção de competência reservando-a às tarefas 

mais nobres.  

Nesse sentido, Perrenoud (1999a) analisa que é mais importante a  descrição e a 

organização da diversidade das competências do que debater para verificar as diferenças entre 

habilidades e competências. O autor104 exemplifica citando que: 

103 Apesar da citação de competências e habilidades básicas para a formação docente, é inviável determinar listas 

fixas de tais, já que estas serão exigidas conforme as necessidades dos atores (professores e /ou alunos) e do próprio 

contexto sócio-histórico-social.  
104 Ibid. p. 3. 
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Decidir se temperar um prato, apresentar condolências, reler um texto ou organizar 

uma festa são habilidades ou competências teria sentido se isso remetesse a 

funcionamentos mentais muito diferentes. Mas não acontece dessa maneira. 

Concreta ou abstrata, comum ou especializada, de acesso fácil ou difícil, uma 

competência permite afrontar regular e adequadamente uma família de tarefas e de 

situações, apelando para noções, conhecimentos, informações, procedimentos, 

métodos, técnicas ou ainda a outras competências, mais específicas. 

Com base nessa citação de competência ou habilidade, Perrenoud (2001) enfatiza a 

visão de mobilizar, tal qual Le Boterf (2003, p. 20), nos quais as competências estão embasadas 

em duas constatações:  

1. É preciso trabalhar e treinar a transferência e a mobilização das capacidades e dos

conhecimentos. Esse trabalho exige tempo, etapas didáticas e situações apropriadas.

2. Na escola não se dá tanta importância à prática de transferência e a mobilização, é

necessário trabalhar mais essas questões. O treinamento, portanto, é insuficiente. Os

alunos acumulam saberes, passam nos exames, mas não conseguem mobilizar o que

aprenderam em situações reais, no trabalho e fora dele, fato este que muitas vezes

ocorre devido a falta de oportunidades e momentos para que a aprendizagem

realmente se efetive e se torne significativa.

Enfim, tendo por base as discussões decorrentes sobre competências podemos considerar 

tal conceito como sendo a capacidade do professor mobilizar sua ação produtiva através de 

uma série de saberes de diversas naturezas (intelectuais, técnicas, comportamentais, éticas e 

políticas) de tal forma a criar resultados individuais (pessoal), coletivos (profissional) e sociais 

(comunitário) positivos.  

4.2.3. A formação docente e as competências 

Já não há dúvida que o acúmulo de saberes e conhecimentos obtidos na universidade 

não são mais suficientes para os novos paradigmas de nosso sistema educacional. A formação 

com base em habilidades mobilizadoras e articuladoras dos conhecimentos a fim de se 

conquistar competências devem fazer parte da formação docente, tendo em vista a realidade do 

mercado de trabalho e do cotidiano em geral. Tal comentário não se baseia simplesmente em 

questões idearias ou estudos acadêmicos.  A formação por competências é imposta por lei105 

105 As Diretrizes Nacionais para a Formação de Professores descrevem o ensino por competências da seguinte 

forma: 

Art. 3º A formação de professores que atuarão nas diferentes etapas e modalidades da educação básica observará 

princípios norteadores desse preparo para o exercício profissional específico, que considerem: 

I - a competência como concepção nuclear na orientação do curso; 

II - a coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do futuro professor, tendo em vista: 

a) a simetria invertida, onde o preparo do professor, por ocorrer em lugar similar àquele em que vai atuar,

demanda consistência entre o que faz na formação e o que dele se espera; 
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que garantem a aquisição de tais conceitos. Isso ocorre até mesmo com o objetivo de evitar a 

improvisação na sua formação a fim de padronizar e melhor orientar a profissão docente. Nesse 

sentido, verifica-se, por exemplo, a reforma educacional implementada no Brasil a partir da Lei 

9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB), que orienta a formação no modelo das 

competências fazendo com que o processo de ensino aprendizado tenha sentido em qualquer 

nível. De acordo com os Parâmetros (LDB, p. 172):  

O conceito de aprendizagem significativa, central na perspectiva construtivista, 

implica, necessariamente, o trabalho simbólico de significar a parcela da realidade 

que se conhece. As aprendizagens que os alunos realizam na escola serão 

significativas na medida em que consigam estabelecer relações substantivas e não 

arbitrárias entre os conteúdos escolares e os conhecimentos previamente construídos 

por eles, num processo de articulação de novos significados.  

Se analisarmos os Planos Curriculares Nacionais (PCN) do Ensino Médio, por exemplo, 

poderá se observar que o Ministério da Educação e Cultura (MEC) estabeleceu como diretrizes 

a efetivação de competências com cinco pontos importantes, sendo eles: domínio de linguagens; 

compreensão de fenômenos; construção de argumentações; solução de problemas; e, elaboração 

de propostas. Nesse sentido o PCN (p. 24) - Ensino Médio, cita que: 

De que competências se está falando? Da capacidade de abstração, do 

desenvolvimento do pensamento sistêmico, ao contrário da compreensão parcial e 

fragmentada dos fenômenos, da criatividade, da curiosidade, da capacidade de pensar 

múltiplas alternativas para a solução de um problema, ou seja, do desenvolvimento do 

pensamento divergente, da capacidade de trabalhar em equipe, da disposição para 

procurar e aceitar críticas, da disposição para o risco, do desenvolvimento do 

pensamento crítico, do saber comunicar-se, da capacidade de buscar conhecimento. 

Estas são competências que devem estar presentes na esfera social, cultural, nas 

atividades políticas e sociais como um todo, e que são condições para o exercício da 

cidadania num contexto democrático. 

b) a aprendizagem como processo de construção de conhecimentos, habilidades e valores em interação

com a realidade e com os demais indivíduos, no qual são colocadas em uso capacidades pessoais; 

c) os conteúdos, como meio e suporte para a constituição das competências;

d) a avaliação como parte integrante do processo de formação, que possibilita o diagnóstico de lacunas e

a aferição dos resultados alcançados, consideradas as competências a serem constituídas e a identificação das 

mudanças de percurso eventualmente necessárias. 

Art. 4º Na concepção, no desenvolvimento e na abrangência dos cursos de formação é fundamental que se busque: 

I - considerar o conjunto das competências necessárias à atuação profissional; 

II - adotar essas competências como norteadoras, tanto da proposta pedagógica, em especial do currículo 

e da avaliação, quanto da organização institucional e da gestão da escola de formação. 

Art. 5º O projeto pedagógico de cada curso, considerado o artigo anterior, levará em conta que: 

I - a formação deverá garantir a constituição das competências objetivadas na educação básica; 

II - o desenvolvimento das competências exige que a formação contemple diferentes âmbitos do 

conhecimento profissional do professor; 
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Isso demonstra que formar-se e ensinar por competências não é uma questão de vontade, 

gosto ou simples modismo, está na base do sistema educacional. No entanto, surge um 

questionamento: será que o professor ao se formar está preparado para um ensino por 

competências? Será que teve formação suficiente para adquirir tal competência? 

Na visão de Libâneo (2002, p. 91) o professor atual está distante daquele necessário para 

um ensino por competência sendo boa parte da responsabilidade dos cursos de licenciatura, 

levando em consideração que: 

As universidades formam meios futuros professores [...] os professores saem 

despreparados para o exercício da profissão, com um nível de cultura geral e de 

informação extremamente baixo, o que resulta num segmento de profissionais sem as 

competências pessoais e profissionais para enfrentar as mudanças gerais que estão 

ocorrendo na sociedade contemporânea. 

Trabalhando com formação de professores pode-se observar alguns pontos importantes, 

a partir dos quais se tecem algumas considerações. O que se pode perceber em geral, é que 

durante a formação docente nos cursos de licenciatura, da forma que geralmente acontece, a 

ênfase é dada na formação dos conteúdos da área, onde o bacharelado parece ter mais força, 

fazendo com que o diploma de licenciado seja um complemento de sua formação. Outro 

problema fácil de perceber é a falta de experiência em sala de aula dos próprios docentes 

acadêmicos, fazendo com que o discurso teórico supere as providências práticas de ensino. A 

grande consequência é que boa parte dos docentes formados acabam por ter de enfrentar a sala 

de aula, até mesmo por falta de mercado na sua área específica, fazendo com que ocorram sérios 

problemas na sua atuação, principalmente no início de sua carreira onde os saberes da 

experiência não estão adquiridos.    

Na visão de Libâneo (2006), as universidades devem ter condições de formar 

professores que tenham, ao menos um bom conhecimento de cultura geral, habilidades 

comunicativas, aptidão de aprender a aprender, competência para saber agir em sala de aula, 

domínio da linguagem informacional e dos meios de informação, condições de articular as aulas 

com as mídias e multimídias e valores voltados para a vida coletiva, como solidariedade e 

colaboração. A mediação vem a ser uma das bases necessárias para o desenvolvimentos dos 

alunos, reconhecendo estratégias de ensino na intenção de ensinar o aluno a aprender com 

significados.  

Na visão de Altet (2001) as competências profissionais do professor devem se embasar 

nos conhecimentos teóricos (utilizados para ensinar) e nos conhecimentos práticos (sobre como 
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ensinar) que na visão da autora são instrumentos de desenvolvimento para análise que tem por 

objetivo constituir uma meta-competência permitindo a construção de outras competências. 

4.2.4. Competências versus Conteúdos  

Segundo Perrenoud (1999a) existem ainda muitos críticos ao ensino por competências 

alegando a defasagem que os alunos podem ter em relação aos saberes relacionados ao conteúdo, 

tendo que reduzi-los ao mínimo, fazendo com que a escola perca sua função de instruir, 

transmitir conhecimentos. Para Perrenoud (1999a, p. 1), esse confronto entre saberes e 

competências se justifica e não ao mesmo tempo alegando que: 

 

- Tem fundamento, porque não se pode desenvolver competências na escola 

sem limitar o tempo destinado à pura assimilação de saberes, nem sem questionar 

sua organização em disciplinas  fechadas; 

- É injustificada porque a maioria das competências mobiliza certos saberes, 

ou seja, desenvolver competências não implica virar as costas aos saberes, ao 

contrário. 

 

Para o autor a discussão mais importante deveria ser sobre as finalidades principais da 

escola e como equilibrar a operacionalização dos programas com ambos os conceitos. 

Esteves (2009, p. 42) esclarece que na formação para o desenvolvimento de 

competências, as conceituações e seleções dos conceitos, acabam por definir “os objetivos de 

aprendizagem, a seleção e organização dos conteúdos e, especialmente, as metodologias a 

utilizar”. Isso demonstra que os conhecimentos disciplinares por si só não tem validade, mas 

na possibilidade de auxiliarem no desenvolvimento de competências de cada um. Nessa mesma 

linha de pensamento, Alarcão (2007, pp. 20-21) afirma que “competência é a capacidade de 

utilizar os saberes para agir em situação...” e complementa citando que “ter competência é 

saber mobilizar os saberes. A competência não existe, portanto, sem os conhecimentos”. 

Tais afirmações demonstram à importância de se considerar as habilidades e 

competências como objetivos em si, no entanto, isso não significa desconectar as habilidades 

dos conteúdos. Nesse caso, podemos afirmar que os conteúdos devem ser a principal ferramenta 

para o desenvolvimento dessas habilidades. O grande problema que se levanta é a 

supervalorização dos conteúdos, considerando estes como de responsabilidade do professor, 

mas a habilidade como de responsabilidade do aluno. O fato está no professor conhecer melhor 

sua disciplina, não apenas o seu conteúdo específico, mas o que fazer com ele, saber sua 

finalidade. Esteves (2009, p. 44) comenta sobre esse assunto relatando que: 
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Parte dos programas educativos e formativos que visam o desenvolvimento de 

competências dos alunos/formandos dirigir-se-ão apenas à promoção de competências 

virtuais — disposições que poderão vir a ser activadas pelo sujeito no futuro, sem se 

saber bem onde nem quando. Outros programas lidam com a promoção de 

competências efectivas — ou seja, a situação formativa incorpora cenários reais ou 

simulados onde o sujeito deve enfrentar e resolver com êxito problemas de acção 

contextualizados.  

Shulman (1987) colabora nesse debate argumentando que o conhecimento sofre 

influência tanto pelo “conteúdo específico da disciplina”, quanto pelo “conteúdo pedagógico 

geral” tais aparecem e se desenvolvem à medida que os professores transformam seu 

conhecimento de conteúdo específico em algo que faça sentido prático, respeitando sempre os 

objetivos do processo ensino-aprendizagem. O autor valoriza esse conhecimento, específico da 

docência, considerando-o como um novo tipo de conhecimento, já que possui aspectos 

relevantes a serem estudados. Referindo-se aos conhecimentos do conteúdo, Shulman (1987, p. 

93) justifica sua importância citando que:

representações mais úteis de tais ideais, as analogias mais poderosas, ilustrações, 

exemplos, explanações e demonstrações. (...) também inclui uma compreensão do que 

torna a aprendizagem de tópicos específicos  fácil ou difícil: as concepções e pré-

concepções que estudantes de diferentes idades e repertórios trazem para as situações 

de aprendizagem. 

As concepções do autor não se opõe à visão de ensino por competências, mas só deixa 

claro que o domínio de conteúdo específico da área de atuação é essencial, mas alerta que os 

professores devem conhecer mais do que simples fatos, termos e conceitos da sua disciplina, 

tendo a capacidade de realizar a organização e conexão das ideias, formas de pensar e de 

argumentar a construção do conhecimento dentro da disciplina. Por outro lado, o autor adverte 

que embora o domínio do conteúdo específico seja fundamental ao ensino, o controle dele 

sozinho impede o êxito no processo de ensino aprendizagem. Para Shulman (1987, p.109), os 

docentes precisam descobrir meios de comunicar seus conteúdos para os outros alertando que 

“eles devem ter dois tipos de conhecimento da matéria: conhecimento da área tanto em seus 

aspectos genéricos quanto em suas especificidades e conhecimento de como ajudar seus 

estudantes a entender a matéria”. 

Quando o autor se refere a “conhecimento de como ajudar seus estudantes a entender a 

matéria” pode se levar em conta as habilidades que os docentes devem ter para facilitar a 

produção e apropriação dos saberes dos alunos. O professor nesse caso passa a ser responsável 

pela mediação da construção dos processos de aprendizagem e de habilidades importantes para 
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os alunos participarem da sociedade. Isso significa dizer que apenas decorar conteúdos, perde 

lugar para a aquisição de competências, ou seja, mais úteis a todos. 

O que se pode verificar é que o mais importante na educação não é o acúmulo de 

informações, mas o desenvolvimento de competências e habilidades através dos conteúdos, 

permitindo-nos interpretá-las, encontrá-las, analisá-las, discernir quais são importantes para nós 

em determinado momento, criticá-las, tirar conclusões, ou seja, aprender a pensar e associar o 

conhecimento ao real e necessário. Para Imbernón (2006, p. 99), “a qualidade não está 

unicamente no conteúdo, e sim na interatividade do processo, na dinâmica do grupo, no uso das 

atividades, no estilo do formador ou professor/a, no material que se utiliza”. 

4.2.5. O Ensino por competências no início da carreira docente 

Um ponto importante a se perceber é que em um ensino com base nas competências as 

dificuldades a serem enfrentadas pelo professor são bem maiores, principalmente para aqueles 

que possuem basicamente os saberes acadêmicos como única fonte de referência. Tendo em 

vista que não há apoio total no saber acadêmico para um ensino de excelência, a possibilidade 

de ocorrer descréditos, medos, inseguranças ou até mesmo desgostos pela profissão passam a 

rondar a figura do professor que inicia sua carreira.   

Outro prejuízo refere-se diretamente aos alunos que sem a preparação adequada para 

situações-problema com as quais poderão se deparar em sua vida, poderão ter consequências 

no futuro, fruto de um dia não terem sido formalizadas e sistematizadas nos exercícios de sala. 

A partir do momento em que um professor tiver ciência da importância do ensino por 

competências, usando os conteúdos pertinentes, permitirá ao aluno obter desenvoltura em lidar 

com os conhecimentos, traçando assim novas hipóteses para as situações-problema que venha 

ter na vida. É nesse sentido que Perrenoud (1999b) alerta que um ensino por competências não 

significa abandonar o ensino organizado a fim de utilitarismo da vida, mas sim um equilíbrio a 

partir de escolhas, tendo em vista a impossibilidade de se ensinar tudo. Tal condição é mais 

favorável àqueles que já obtiveram os saberes da experiência e já conseguiram dar sentido aos 

saberes acadêmicos. Para um professor em início de carreira, o grande problema está na 

descontextualização e pouco significado dos problemas reais dos alunos, como alerta 

Perrenoud, (1999b, p.55):  

Ao responder a uma pergunta, o professor tem a tentação de antecipar e responder, de 

antemão, a todas as perguntas que ainda não lhe foram feitas, o que transforma a 

resposta em uma aula. Trabalhar na construção de competências significa aceitar 
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aportar o mínimo requerido, sabendo-se que o restante virá depois, oportunamente, de 

maneira mais desordenada, é verdade, porém em função de uma real necessidade.  

Um professor que inicia sua carreira tende a realizar um ensino norteado por objetivos 

acadêmicos, ou seja, os conhecimentos ocupam posição principal, favorecendo a participação 

individualizada do aluno, pois ouvir, anotar, memorizar e ser avaliado já é suficiente para esse 

método. Por outro lado, em um ensino por competências a participação do aluno no processo 

de ensino é mais exigente como também para o professor, já que todos elaborarão um trabalho 

coletivo do projeto e construção da solução de situações-problema, mobilizando saberes a fim 

de se chegar a novas competências.  

O recém-formado que inicia sua atuação docente geralmente acaba encontrando outro 

problema além da escolha da situação-problema e da elaboração dos caminhos que se refere ao 

tempo. Segundo Perrenoud (2000) mediar quanto tempo irá gastar para conquistar um 

determinado propósito é fundamental a fim de que não haja uma resolução rápida demais, não 

trabalhando as habilidades necessárias, nem caindo no risco de abandoná-la por não vislumbrar 

um produto final, ou um propósito social. O professor assim tem de administrar não só a 

dinâmica da sala de aula, mas o tempo em que estará com os alunos, correndo o risco do 

desânimo e desinteresse dos mesmos na retomada do tema em aulas posteriores. Reforçar os 

pontos chaves do processo de aprendizagem, retomando propostas anteriores torna-se 

fundamental, deixando claro desde o início que em uma formação por competências os prazos 

são maiores e consequentemente os resultados aparecerão posteriormente e em muitos casos o 

professor nem verá suas conquistas já que se tornarão práticas na vida do aluno, muitas vezes 

longe da escola. 

Outro ponto muito comum ao recém-formado é a insegurança. A dificuldade em se 

ensinar por competência geralmente é bem maior, no qual o controle do processo de 

aprendizagem é mais complexo que por conteúdos simples. Geralmente no ensino por 

competências as estratégias mais utilizadas se baseiam em situações-problema e em projetos. 

Nessa forma de ensino o professor perde aquela certeza que teria no caso de um ensino por 

conteúdos, no qual os exercícios são de mera transmissão de um saber contido em boa parte em 

apostilas ou livros didáticos, responsabilizando a construção do conhecimento ao aluno. Como 

foi visto, Perrenoud (1999a) lembra um questionamento comum dos alunos: “Onde vou usar 

isso?” ou mesmo “para que serve estas coisas?”. Num ensino restrito a conteúdos tais 

questionamentos ficam sem resposta.  
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A partir do momento em que se conquista a habilidade de se ensinar por competências 

tais respostas serão respondidas no próprio processo, garantindo ao aluno o acesso aos saberes 

que lhes serão úteis fora da escola através de um processo constante de tomada de decisões e 

escolhas, confrontação, construção, entre outros. Para isso seria necessário que ao entrar em 

sala de aula, o projeto de ensino caminhe permanente com o projeto de aprendizagem, ou seja, 

o que o professor deve ter em mente que não é só o que ensinar ao aluno, mas o que o aluno

deve aprender. 

O professor começando logo no início de sua atuação docente a adaptação ao ensino por 

competências verificará que os objetivos irão muito além da simples informação ou mesmo do 

desenvolvimento do conhecimento intelectual. A formação humana e social da pessoa estará no 

foco principal do processo de ensino, já que envolvem valores, conhecimento, comportamento, 

atitudes, saber, conceitos, procedimentos, fazer e ser, que são competências essenciais, nas 

quais o educador deve organizar-se perante aos desafios impostos pelo atual sistema 

educacional.  

Como se percebe, a aquisição dos saberes da experiência geralmente são os grandes 

entraves para fazer uso de competências e habilidades, tendo em vista que o docente deve 

constantemente ter condições de se adaptar as regras do “jogo”, ou seja, deve ter condições de 

agir conforme a reação dos alunos percebendo a evolução pedagógica e do contexto inserido, 

para que as informações se transformem em saberes úteis aos alunos.  
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Capítulo 5. Estudos sobre as fases na Carreira Docente  

"Não nasci marcado para ser professor assim  

(como sou). Vim me tornando desta forma no  

corpo das tramas, na reflexão sobre a ação, na  

observação atenta a outras práticas, na leitura  

persistente e crítica. Ninguém nasce feito!  

Vamos nos fazendo aos poucos na prática social  

de que tomamos parte." (Paulo Freire)  

 

A complexidade em se remeter aos estudos sobre professores está no fato deste estar 

inserido num campo muito amplo, humano e com diversas ramificações epistemológicas. Em 

nosso estudo realizado até aqui percebemos que os principais eixos desse profissional se dá 

com base num tripé: escola, saberes e desenvolvimentos profissional. O primeiro eixo 

(escola) é fundamental, pois é o lócus da sua prática, o local em que o ser professor se vê como 

profissional, no qual, para Candau (1997, p.57), o docente “aprende, desaprende, reestrutura o 

aprendido, faz descobertas”. O segundo eixo dos saberes, permitindo ao professor refletir seus 

atos transformando-os em competências para seu trabalho, fazendo sentido o ato de ensinar. 

Focando nos saberes da experiência, a autora cita que este é o “núcleo vital do saber docente, e 

a partir do qual o professor dialoga com as disciplinas e os saberes curriculares” (CANDAU, 

1997, p. 59). Por fim, e foco desse capítulo, o terceiro eixo tem por base as diferentes etapas do 

desenvolvimento profissional do docente. Compreender as fases de vida profissional 

“representa um impacto considerável nas concepções e estratégias da formação constante do 

docente”106. 

Como já foi trabalhado anteriormente é inquestionável que a formação ao longo da vida 

é um caminho necessário aos permanentes desafios e mudanças e, como consequência, 

condição de promoção do desenvolvimento pessoal e profissional docentes. Nesse sentido, 

torna-se fundamental compreendermos como os professores vão estruturando-se 

profissionalmente ao longo da sua carreira, verificando respostas formativas mais adequadas às 

características de cada fase da sua vida profissional.   

Tal preocupação teve início a partir dos anos 80, altura em que diversos estudos 

biográficos sobre a carreira do professor, sobretudo do ensino secundário, ajudaram a melhor 

entender as fases do ciclo profissional dos professores. A base desses estudos se deu através da 

“Escola de Chicago”107 que restaurou a metodologia da história oral renovando a interpretação 

                                                           
106 Idem. 
107 O interesse pelas análises das narrativas dos professores sobre sua carreira desenvolveu-se na perspectiva do 

desenvolvimento humano, formando a Psicologia do Desenvolvimento co-extensivo com a duração do tempo de 

vida (life-span developmental psychology), a partir dos anos 70, especialmente com Michael Huberman. 
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dos dados biográficos. Becker108 (1970, apud NÓVOA, 2000) desenvolveu uma primeira 

tentativa de aplicar este método oral somando a influência da sociedade nas funções psíquicas 

dos professores (psicossociologia). No entanto, quem mais se destacou com tais pesquisas foi 

Michael Huberman, relatando que tais “fontes constituíram uma espécie de pano de fundo para 

a emergência de um interesse acrescido em relação aos estudos biográficos, em geral, e ao 

estudo biográfico da docência, em particular” (HUBERMAN, 2000, p. 34). Desde o início de 

seus estudos Michael Huberman sempre se preocupou em deixar muito claro que deve ser 

evitada a sobrevalorização de uns fatores relativamente a outros, ou seja, não se podem 

estabelecer fases de vida como sendo fixas, padronizadas para todos, tendo em vista que estudo 

do desenvolvimento é “um estudo de influências combinadas e não de influências únicas ou 

dominantes”109. 

Diversos autores (GONÇALVES, 2009; NÓVOA, 2000; HUBERMAN, 2000; 

CAVACO, 1999; entre outros) concordam que o percurso profissional de cada professor deve 

ser entendido como resultado de alguns processos na perspectiva de construção da identidade 

profissional que englobam o desenvolvimento pessoal (físico, intelectual, social, afetivo, das 

capacidades, da personalidade, vocacional), o desenvolvimento e aperfeiçoamento de 

competências, a profissionalização, a socialização ocupacional (interativa, de adaptação ao 

grupo profissional e normativa). Torna-se fundamental esclarecer que o desenvolvimento 

profissional docente ocorre na dinâmica dos processos políticos, econômicos sociais e culturais. 

Sintetizando, pode-se afirmar que cada docente se torna professor a partir do resultado de um 

processo externo a si mesmo e autobiográfico de desenvolvimento profissional e pessoal que, 

com base nas suas características pessoais, se realiza através de transições de vida.  

Segundo Vygotsky (1991) as mudanças ocorridas no homem só se fazem na medida em 

que este é inserido na sociedade, já que as mudanças estão intimamente interligadas com as 

relações estabelecidas com outros indivíduos. Isso demonstra que o desenvolvimento do ser 

humano (tal qual no professor) só ocorre quando este é inserido no meio social, cultural e 

histórico. Tendo em vista tal colocação, podemos considerar que apesar de um profissional 

apresentar semelhanças numa determinada fase da carreira (docente, por exemplo), as 

singularidades no percurso de cada sujeito/docente iram aparecer. Tal ponto é enfatizado por 

Chakur (2005, p.399) ao afirmar que “não se pode contestar o fato de que as pressões e 

108 BECKER, H. The career of the Chicago schoolmaster. In: Sociological Work: Method and Substance. Chicago: 

Aldine. 1970. 
109 Ibid. p. 55.  
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constrangimentos das condições de trabalho e dos contextos institucional, cultural e histórico 

deixam marcas nas trajetórias individuais ou no percurso do coletivo de docentes”. 

Nesse sentido, e recorrendo ao próprio Huberman (2000), o desenvolvimento 

profissional docente não pode ser visto como um processo linear, muito menos idêntico a todos 

os professores. O próprio Huberman (2000, p. 35) questiona tal tema abordando que: 

Será que há “fases” ou “estádios” no ensino? Será que um grande número de 

professores passam pelas mesmas etapas, as mesmas crises, os mesmos 

acontecimentos-tipo, o mesmo termo de carreira, independentemente da “geração” a 

que pertencem, ou haverá percursos diferentes, de acordo com o momento histórico 

da carreira?  

Gonçalves (2009) acrescenta que sendo os caminhos profissionais vivenciados e 

socialmente construídos, o desenvolvimento da carreira docente não deve ser tomado num 

sentido determinístico, dada até a possibilidade de alteração da estrutura da carreira e/ou algu-

mas das suas condicionantes se modificarem no meio do percurso. 

Há que se considerar também que as ações e concepções docentes, em modo geral, 

determinadas pelos contextos micro (a sala de aula, os alunos, a escola...) e macrossociais 

(políticas públicas, economia, fatores sociais e culturais etc.) afetam de forma diferente o 

trabalho docente. 

No entanto, com base em diversos trabalhos sobre a trajetória de vida docente, 

perceberam-se peculiaridades muito próximas umas das outras, o que permitiu a elaboração de 

uma “série progressiva de ciclos ou sequências, isto é, um caminho normativo no qual a maior 

parte – ou muitos – dos indivíduos passam, no seu caminho através da vida” (GUSKEY & 

HUBERMAN110, 1995, apud FERREIRA, 2008, pag. 25). 

5.1. Desenvolvimento na carreira 

Considerando as citações anteriores pode-se constatar que a maneira de ser professor 

tem variedades, tendo em vista que, no decorrer da carreira, é possível identificar momentos 

específicos, marcados por diferenças de sentimentos, de atitude e de desenvolvimentos na 

prática educativa. Tal ponto depende muito da forma com que o professor desenvolve suas 

relações com seus pares e com os alunos, sua prática, sua formação continuada, etc. Mais uma 

vez é importante salientar que o comportamento profissional e o desenvolvimento dos 

110 GUSKEY, T. R., & HUBERMAN, M. Professional Development in Education. New Paradigms & Practices. 

New York: Teachers College Press. 1995 
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professores no decorrer de sua carreira, só podem ser analisados tendo em vista o contexto 

profissional e sua história de vida. 

Considera-se nesse trabalho o conceito de carreira como sendo uma sucessão de ciclos 

de vida profissional, dentro de um processo de formação permanente e de desenvolvimento 

pessoal e profissional do adulto-professor. Nesse caso tem-se por base não apenas os 

conhecimentos, saberes e competências que o professor constrói na sua formação, mas também 

a pessoa que ele é, com todas as suas crenças, história de vida e o contexto em que exerce a 

atividade.  

Segundo Huberman (2000, p. 38) o conceito de “carreira” possibilita comparar 

profissionais no exercício de suas funções, auxiliando ao pesquisador “estudar o percurso de 

uma pessoa numa organização (ou numa série de organizações) e compreender como as 

características dessa pessoa exercem influência sobre a organização e são, ao mesmo tempo, 

influenciadas por ela”. Dentro desse pensamento, o autor ressalta que “o desenvolvimento de 

uma carreira é um processo e não uma série de acontecimentos”111. É importante lembrar que 

tais sequências necessariamente não têm que ser vivenciadas  sempre na mesma ordem, e nem 

necessariamente têm que as viver todas. Tal ponto nos permite falar de momentos, fases ou 

etapas que representam o desenvolvimento profissional dos professores. 

Garcia (1999) considera a noção de desenvolvimento profissional (ou seja, da carreira) 

como uma ideia de evolução e de continuidade, valorizando sempre os aspectos contextuais, 

organizacionais e sendo sempre orientados para a mudança, com um intuito de superação do 

caráter individualista nas atividades de formação continuada dos professores, enfatizando 

sempre a dimensão participativa (ativa e reflexiva) dos docentes. 

Bolívar (2002) considera a carreira desde a entrada no mercado de trabalho até a 

aposentadoria dentro de um processo de experiência cumulativa, individual e com diferentes 

interfaces, no qual os níveis de responsabilidade profissional e autonomia se desenvolvem na 

medida em que o profissional avança nos estudos, adquirindo novas experiências. O autor se 

alinha com Huberman (2000, p. 50) ao concordar que o desenvolvimento da carreira não pode 

ser visto de forma linear, mas um processo evolutivo:  

o desenvolvimento de uma carreira é um processo que, embora pareça linear,

apresenta avanços, recuos, descontinuidades ou mudanças imprevisíveis.” [...]

aplicam as teorias do desenvolvimento dos adultos ao desenvolvimento do

professorado vêm empregando os ciclos de vida profissional como uma maneira de

111 Idem. 
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entender a carreira, a evolução profissional e ainda o grau de compromisso ou 

implicação com  a  mudança  e  a  inovação. 

Perante as diversas perspectivas do conceito de carreira, Simões112 (1995, apud 

SARMENTO, 2002, p. 104) colabora com uma espécie de resumo das visões anteriores ao citar 

“que as carreiras individuais são socialmente construídas e individualmente experienciadas; 

têm trajectórias subjectivas ao longo dos períodos históricos e, ao mesmo tempo, parecem 

conter princípios organizativos e fases distintas”. Outro especialista na visão de 

desenvolvimento de carreira, Gonçalves113 (1990, apud NÓVOA, 2000, p. 147) amplia o 

conceito relatando que: 

as carreiras dos professores desenvolvem-se por referência a duas dimensões 

complementares: a individual, centrada na natureza do seu eu, construído a nível 

consciente e inconsciente, e a grupal, ou colectiva, construída sobre as representações 

do campo escolar, influenciando e determinando aquelas [...] os comportamentos, as 

atitudes e as representações dos professores sobre si próprios, enquanto profissionais, 

e sobre as suas carreiras, modificam-se ao longo do tempo, repercutindo-se, 

inexoravelmente, no imediato, nas atitudes e trabalho escolar dos seus alunos e, a 

prazo mais dilatado, na sua própria personalidade. 

Por fim, segundo Huberman (2000) o desenvolvimento da carreira docente para alguns 

professores ocorre de modo tranquilo, sendo que para outros podem ocorrer angústias, dúvidas, 

regressões. Isso faz com que o ciclo profissional docente demonstre-se na forma de um processo 

com certo grau de complexidade.  

5.2. Fases do desenvolvimento profissional de professores 

As fases na carreira docente, segundo Bolívar (2002), estão ligadas aos ciclos de vida 

do indivíduo, mas não necessariamente atrelados à faixa etária, tendo em vista que, muito além 

da idade, diversos aspectos influenciam e marcam esses momentos. Dessa forma, as 

características pessoais, as condições do mercado de trabalho em diferentes épocas, as 

oportunidades, os lugares, etc., são determinantes nas fases profissionais, independente da idade 

do indivíduo. Garcia (1999) se refere às distintas fases da formação do professor como processo 

de aprender a ensinar dividindo em formação inicial, período de iniciação e desenvolvimento 

profissional. Para o autor “convém prestar uma atenção especial ao conceito de 

112   SIMÕES, R. P. Relações Públicas: Função Política. 7. ed. São Paulo: Summus, 1995. 
113 GONÇALVES, J.A.M. A carreira dos professores do ensino primário - Contributo para a sua 

caracterização. Lisboa: Tese de Mestrado apresentada na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 

Universidade de Lisboa, 1990. 
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desenvolvimento profissional dos professores” (GARCIA, 1999, p.55), já que este é o que 

melhor corresponde à concepção do professor como um profissional do ensino na atualidade.  

Os estudiosos Goodson e Walker114 (1991, apud SARMENTO, 2002, p. 105) 

especificaram que as fases na carreira profissional são “como uma situação espacio-temporal 

em que um actor social se encontra no cruzamento da sua vida pessoal como também da vontade 

e dos percursos seguidos pelo próprio”. Dentro dessa linha de pensamento Steffy, et al. (2000, 

pp.3-4) definiram os ciclo de vida docente como sendo: 

 

the Life Cycle of the Career Teacher is an advocacy model. It describes teacher 

development and offers a prescription for enhancing  the  teaching profession. We 

advocate that teachers must develop through progressive phases to sustain a career-

long standard of excellence. Attention must be paid to encouraging the process of 

reflection and renewal that leads to growth at each phase. Furthermore, the 

progression of phases and the reflection-renewal-growth process that underlines each 

phase will put the vision of teaching into operation – but only to the extent that 

teachers, administrators, teacher educators, and researchers work together to make 

this vision a reality. 

 

Steffy et al. (2000) defendem que a sustentabilidade em cada fase da carreira é tida como 

fundamental para o trabalho de excelência do professor. No entanto, Huberman115 (1989, apud 

SARMENTO, 2002, p. 105) alerta que os modelos de desenvolvimento profissional se destacam 

em: 

 

1 - uma nova fase não faz diminuir nem desaparecer as competências adquiridas na 

fase anterior; para que uma nova fase emerja é necessária uma reconfiguração dos 

elementos anteriores; 2 – os indivíduos não são passivos. O desenvolvimento é 

teleológico: os actores humanos observam, estudam e planeiam as sequências; 3 – a 

ordem de sequência da vida profissional supõe alguma continuidade; numa fase 

podem encontrar-se resquícios da anterior, no entanto, uma fase não determina a 

seguinte. 

 

A exemplo desse caso, Super116 (1985, apud HUBERMAN, 2000, pp. 37-38) relata que 

“(…) há pessoas que ‘estabilizam’ cedo, outras que o fazem mais tarde, outras que não o fazem 

nunca e outras ainda que estabilizam, para desestabilizar em seguida”. A par desta reflexão, 

Buss117 (1974, apud HUBERMAN, 2000) mostrou a existência de diferenças entre trajetórias 

nascidas em períodos diferentes, mas cultura e historicidade semelhantes, ou seja, as 

                                                           
114 GOODSON, I. F. e WALKER, R. Biography, Identity & Schooling — Episodes in Educational Research. 

London: The Falmer Press, 1991. 
115 HUBERMAN, M. La Vie des Ensegnants. Évolution et Bilan d´une Profession. Paris : Delachaux & Niestlé, 

1989. 
116 SUPER, D. Coming of age in Middletown. American Psychologist, 40 (4), pp. 405-414, 1985 
117 BUSS, A. Generational Analysis: Description, explanation and theory. Journal of Social Issues, 30 ( 1 ), pp. 

55-71, 1974. 
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experiências de vida são comuns entre os membros de cada geração, mas diferentes da geração 

precedente. Guskey & Huberman118 (1995, apud FERREIRA, 2008) demonstram que os 

professores que desenvolvem o seu percurso profissional durante períodos conturbados 

socialmente é natural que as suas trajetórias se tenham diversificado dos profissionais que 

trabalharam e viveram em ambientes sociais e/ou escolares diferentes.  

Tais questões dariam margens para o questionamento do estudo com base em etapas da 

carreira. O próprio Huberman (2000, p.52) relata que “a partir do momento em que falamos de 

uma sequência de ‘fases’ a balizar a carreira docente, damos o flanco às críticas legítimas que 

põem em questão a existência de sequências pretensamente universais apesar das diferenças de 

condições sociais ou de período histórico”. Este último problema tem sido o mais apontado 

pelos críticos, tendo em vista que se torna difícil comparar as respostas dadas por indivíduos 

que tiveram experiências socioculturais diferentes e, por consequência, delinear etapas e 

percursos a partir dessas respostas119. Nesse sentido, de acordo com Guskey e Huberman (1995, 

apud FERREIRA, 2008, p. 26) os estudos sobre a: 

carreira de professores que procuram uma sequência de fases são vulneráveis a muitas 

críticas ao nível dos teóricos que trabalham com modelos de desenvolvimentos 

ontogenético, onde o tempo cronológico é uma chave viável. A maior parte deste 

trabalho é biológico ou psicológico, quando transferido para o ensino tende a 

subestimar a importância dos factores sociais e históricos.   

Mesmo tendo em vistas tais dificuldades, a próxima parte desta tese terá por base 

Huberman (2000) que desenvolveu seus estudos em “maxiciclos” ou “fases”, associando a 

outras perspectivas clássicas da literatura já consagrada na temática. Huberman delimita uma 

série de sequências, as quais, na visão do autor são atravessadas de forma individualmente 

adaptada por boa parte dos docentes. Nesse sentido, apresenta-se um conjunto de sete diferentes 

estágios: Entrada na Carreira; Fase de Estabilização; Fase de Diversificação; Pôr-se em 

Questão; Serenidade e Distanciamento Afetivo; Conservantismo e Lamentações e em 

último o Desinvestimento. 

118 GUSKEY, T. R., & HUBERMAN, M. Professional Development in Education. New Paradigms & Practices. 

New York: Teachers College Press. 1995. 
119 Uma das propostas de resolução deste problema seria através de estudos longitudinais, no entanto, estes 

exigiriam o estudo continuo dos mesmos professores durante décadas acompanhando-os em suas etapas de 

profissão. A fim de contornar tal situação, diversos autores como Cavaco, 1999; Gonçalves, 2000 e Huberman, 

2000 analisaram o fenômeno longitudinal sobre a carreira docente, a partir de uma abordagem transversal, ou seja, 

trabalhando com grupos que estavam em diferentes fases da carreira, mas respeitando sempre seus contextos. 
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5.3. Principais abordagens de fases da vida dos professores 

Segundo Pacheco (1995, p. 64) a aprendizagem continuada, vai muito além do momento 

de sua graduação expressando-se “desde o momento em que começou a ser aluno e aluno-futuro 

professor, integra o conceito de desenvolvimento profissional do professor”. Tal questão 

transforma-se em uma atitude constante de indagação ou a capacidade do professor em diversos 

quesitos ao longo da carreira tais como “curiosidade acerca da aula, identificar interesses 

significativos no processo de ensino e aprendizagem, valorizar e procurar o diálogo com os 

colegas, procurando problematizar toda a sua actividade profissional”120. 

Tendo como referência que ao longo da carreira de um professor ocorrem mudanças 

ligadas às destrezas da profissão, suas atitudes, problemas e expectativas, alguns autores 

apresentaram suas considerações sobre as visões das etapas de formação de um professor, 

mostrando tais fatos dentro de um processo formativo, o qual jamais estará concluído.  

Para Pacheco (1995) tal sequência se inicia quando ainda Aluno, pois segundo Jordell121 

(1987, apud PACHECO, 1995, p. 45) “quando o novo professor entra na sala de aula ele não é 

uma tábua rasa. Pelo contrário, o professor tem experiência como aluno e como aluno 

professor”. O professor através das experiências adquiridas na fase de aluno, usa muitas vezes 

das imagens de referência dos professores em seu processo de formação. Isso pode ocorrer tanto 

pelo lado positivo como pelo lado negativo, ou seja, negando ou se apropriando de 

determinados comportamentos. Nesse sentido, Pacheco (1995, p. 45) relata que: 

O longo percurso de aluno pela escola confronta-o com um elevado número de 

professores, cada um deles com um estilo próprio de ensinar. Os aspectos negativos 

e/ou positivos do comportamento desses professores, consciente ou 

inconscientemente, estão presentes no momento em que se o aluno se toma 

efectivamente professor. 

Outra fase que o autor considera é o momento do Aluno-futuro professor, no qual a 

experiência de aluno tem continuidade nos curso de formação de professores. Isso ocorre, pois 

o aluno se encontra numa situação de formação recebendo as primeiras noções de ensino,

influenciado pelos ideais de uma  instituição de formação que lhe permitirá oficializá-lo em sua 

profissão. Pacheco (1995) alerta que esse processo é fundamental, pois é onde se inicia o ato de 

aprender a ensinar. 

120 Idem.  
121 Cf. JORDELL, K. Structural and personal influence in the socialization of begining teachers. Teaching and 

Teacher Education, 3 (3), 165-177, 1987. 
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Como indicam muitos estudos, esta relação do aluno-futuro professor com os 

formadores é determinante no processo de aprender a ensinar, afirmando Calderhead122 (1991, 

apud PACHECO, 1995) que, por essa razão, o ensino se assemelha a uma relação de parentesco: 

um professor ensina como viu ensinar os professores, sobretudo aqueles que temporalmente lhe 

são mais próximos. Este autor considera que “nesta fase, os alunos-futuros professores 

adquirem noções gerais e algo inconsistentes de como ensinar, não problematizando ainda o 

processo de aprender a ensinar, baseando se em imagens positivas de um tipo de professor que 

tiveram e o que gostariam de ser” (PACHECO, 1995, 46). 

Outra fase na carreira do professor, na visão de Pacheco (1995) é a fase de Estagiário 

no qual o aluno-futuro professor se assume como docente para a escola, mas não deixando de 

ser aluno para sua instituição de formação. Tal ponto é importante tendo em vista que a 

transformação do aluno a estagiário significa uma mudança tripartida: “da instituição de 

formação para a escola, de aluno para professor, da teoria para a prática - em que o contexto 

prático das escolas se destaca como factor marcante do seu processo de socialização 

profissional” (PACHECO, 1995, 46). É importante lembrar que um dos fatores mais 

importantes desse momento está no contato com o ambiente da sala de aula, tateando suas 

complexidades, verificando propostas e estratégias, porém, sem ainda nenhuma 

responsabilidade maior estando na situação de supervisão. 

Tendo concluído tal etapa, passa-se à fase de Professor principiante que se caracteriza 

basicamente pela liberdade das influências dos orientadores, não sendo mais obrigado a se 

submeter a outros. No entanto, tal libertação necessariamente não significa uma total autonomia 

profissional, nem mesmo segurança, já que não contará mais com apoios anteriores. Nesse 

momento o professor entra numa fase prática de atuação docente e de socialização profissional. 

Para Veenman123 (1984, apud PACHECO, 1995, p. 49) o professor principiante é “aquele que 

ainda não completou três anos de ensino depois de se ter graduado”. Apesar de algumas 

divergências temporais dessa fase de principiante não se pode negar que se trata de um 

momento de intensa aprendizagem e de assimilação do que é ser professor. 

Por fim, na visão de Pacheco (1995), estaria a fase do Professor com experiência sendo 

essa etapa aquela que tem o tempo mais longo de formação. Para o autor esse é o momento de 

aperfeiçoamento profissional confrontando sua aprendizagem com os saberes da experiência. 

122 CALDERHEAD, J. The nature and growth of knowledge in student teaching. Teaching & Teacher 

Education, 7 (5/6), 531 -535, 1991. 
123 VEENMAN, S. Perceived problems of beginners teachers. Review of education Research. 54(2) 143 – 178. 

1984. 
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A partir dessa fase “o professor jamais deixa de aprender. O ensino é uma profissão que exige 

uma constante evolução e adaptação a novas situações. Por isso, quer as exigências do contexto 

em que se situa, quer os conteúdos que aborda, mantêm-no numa constante actualização” 

(PACHECO, 1995, p. 50). 

Outro autor citado por Pacheco (1995) que trabalha essa questão das fases na docência 

é Lacey124 (1977, p. 48) que relata a transformação do professor no percorrer de um ciclo 

experiencial, indo da euforia até à depressão, destacando as seguintes etapas: 

Período de lua de mel. É o período da euforia, do idealismo, do sonho de intervir 

para mudar, dos primeiros contatos com a escola; 

Período de crise. É a tomada de consciência das dificuldades reais da escola, a 

necessidade de procurar materiais de apoio para o ensino, o reconhecimento da 

necessidade de sobreviver perante as tarefas da turma principalmente fazer o controle 

dos alunos; 

Período de adaptação. É um período em que aprende a passar despercebido, aprende 

a aceitar o fracasso. Esta adaptação pode seguir duas vias: pela privatização ou pela 

coletivização, isto é, assumir individualmente o problema ou discuti-lo com outros 

membros do grupo profissional. Quando se partilha esse problema, a 

desculpabilização  dos professores  mais progressistas  tende  a recair  no próprio 

sistema, enquanto que, em relação aos professores mais tradicionais, tende a recair 

nos alunos.  

Dentro desse processo de aprender a ensinar em diversas fases da vida, os estudos de 

Feinman Nemser125 (1983, apud GARCIA, 1999) também tiveram destaque, influenciando 

inclusive outros estudiosos da área. O autor divide em quatro fases diferenciadas a vida do 

profissional da docência. A primeira fase, denominada de pré-treino ou pré-formação, 

demonstra as experiências que os futuros professores adquiriram enquanto alunos e que podem 

influenciá-los durante o exercício da profissão sendo internalizado um modelo de ensino. 

A segunda, chamada de formação inicial ou pré-serviço, refere-se à formação prévia, a 

etapa de preparação formal para à prática profissional na qual se dá em instituição específica, 

adquirindo assim os conhecimentos teóricos que estão na base do ensino.  

A terceira, denominada Iniciação ou indução – trata-se da fase em que se encontra o 

professor iniciante, os primeiros anos de exercício profissional, que na visão do autor, se 

configura como uma etapa de extrema importância e marcante na vida docente, na qual são 

desenvolvidas estratégias pessoais de ensino-aprendizagem . 

A quarta e última fase descrita pelo autor, vem a ser o serviço ou formação permanente, 

que se dará pelo resto da carreira. A partir desta etapa que se inclui as atividades de formação 

124 LACEY, C. The socialization of teachers. London: Methuen, 1977. 
125 FEINMAN NEMSER, S.Learning to teach. In: SHULMAN, S. L.; SYKES, G. (org.). Handbook of teaching 

and policy. Nova York: Longman. 1983 
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planificadas pelas instituições e pelos próprios professores ao longo da carreira, em que os 

professores procuram aperfeiçoar, cada vez mais, o seu desempenho. A fim de permitir que o 

desenvolvimento profissional seja um processo constante. 

Como se pode perceber o tema sobre as fases da vida docente tem diversos estudiosos, 

no entanto, um nome se destaca nesta lista: Michael Huberman126 que segundo Garcia (1999) 

talvez tenha sido o nome mais difundido nos últimos anos no que diz respeito aos diversos 

ciclos da vida do professor, trazendo significativas contribuições para o estudo da formação 

continuada docente (CANDAU, 1997). 

Tendo feito uma revisão crítica da literatura sobre o desenvolvimento da carreira 

docente, Huberman (2000) desenvolveu um estudo sobre as tendências gerais possíveis de 

identificar as fases de vida dos professores. O autor desenvolveu uma classificação sobre o 

desenvolvimento profissional docente que tem sido referência nas investigações mais recentes 

sobre o assunto. Uma das vantagens desta abordagem é o fato de o autor contemplar, 

detalhadamente, as principais características que os professores apresentam em cada uma das 

fases vivenciadas. Dentre os principais resultados obtidos está a existência de fases comuns aos 

diversos professores, os melhores e os piores momentos das etapas da profissão e a influência 

de determinados acontecimentos da vida pessoal influenciando a vida profissional. Nesse 

sentido, apesar de nosso enfoque estar no início da carreira, reconhecer tais fases auxilia na 

compreensão desse docente, os quais, de forma resumida, serão apresentados a seguir, pelas 

visões tanto de Huberman como de outros estudiosos sobre o tema. 

5.3.1. A entrada na carreira (1-3 anos de carreira)127 

Huberman (2000) considera esta fase como exploração, na qual pode ocorrer 

sobrevivência, descoberta128. Essa primeira fase de exploração, segundo o autor, corresponde 

ao período aproximadamente dos primeiros dois ou três anos de serviço. Também chamada de 

entrada na carreira, esse momento de exploração pode assumir aspectos diferentes, segundo 

126 As pesquisas realizadas por Huberman na década de 80 são de referência obrigatória. O autor realizou uma 

investigação sobre 30 professores de Genebra, divididos por dois grupos (4-14 anos e 15-45 anos de experiência), 

verificando que nestes dois grupos se encontravam diferenças perante as relações pessoais com os alunos e suas 

características do decorrer de suas carreiras. 
127 Tendo em vista que este é nosso foco principal, tal temática será aqui abordada de forma mais superficial e a 

seguir será dada uma ênfase maior, servindo de base para nossos estudos. 
128 Segundo Huberman (2000) há ainda o grupo da indiferença, marcado pelo professor que escolheu a profissão 

docente por falta de alternativas profissionais, por uma questão provisória ou mesmo a contragosto.  
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diversos autores (FULLER129, 1969; FIELD130, 1979; apud HUBERMAN, 2000), remetendo-

nos a dois estágios distintos, ou seja, “sobrevivência” ou “descoberta” ou em alguns casos de 

“indiferença”. Em outras palavras, o momento da exploração pode ser fácil ou problemático, 

aleatório ou sistemático, convincente ou enganador. 

Para Gonçalves (2009), o início da carreira vai um pouco além, até cerca dos quatro 

anos de prática docente, no entanto, tal como diz Huberman, também há variação entre a luta 

pela “sobrevivência” e a “descoberta”. Nesse sentido, o autor relata que “(…) o início do 

percurso profissional pauta-se por uma luta pessoal entre a vontade de se afirmar e o desejo de 

abandonar a profissão” (GONÇALVES, 2009, p. 25). 

Cavaco (1999) é outra autora que estudou o desenvolvimento da vida pessoal e 

profissional de docentes. A pesquisadora identificou duas linhas orientadoras nesse momento, 

uma caracterizada pela continuidade e aceitação e outra pela inovação e diversidade. As 

principais constatações da autora sobre o início da carreira foram insegurança e instabilidade, 

tendo ênfase a fase de sobrevivência.  

O momento de sobrevivência pode ser entendido como sendo o confronto com a 

realidade escolar de forma mais problemática, geralmente ocasionada pela ocorrência de 

fracassos na dinâmica estabelecida no processo de ensino-aprendizagem. Esse processo se dá 

através do “choque do real” (confronto de seus primeiros passos com a complexidade 

profissional). Huberman (2000, p. 39) declara assim esse momento: 

o tactear constante, a preocupação consigo próprio (“Estou-me a aguentar?”), a

distância entre os ideais e as realidades quotidianas da sala de aula, a fragmentação

do trabalho, a dificuldade em fazer face, simultaneamente, à relação pedagógica e à

transmissão de conhecimentos, a oscilação entre relações demasiado íntimas e

demasiado distantes, dificuldades com alunos que criam problemas, com material

didáctico inadequado, etc.

Para Feiman-Nemser (1982) é nesse momento em que o professor tende a aplicar o 

conhecimento que aprendeu durante os anos em que foi estudante, muitas vezes sem refletir ou 

mesmo verificar as consequências. Cavaco (1999) refere que este é um momento com 

sentimentos como insegurança, salientando que este estágio é caracterizado pelo impacto da 

enorme complexidade do trabalho profissional. 

129 FULLER, F. Concerns of teachers: A developmental perspective. American Educational Research Journal, 

6, pp. 207-226, 1969. 
130 FIELD, K. Teacher development: A study of the stages in the development of teachers. Brookline: Teacher 

Center Brookline. 1979. 
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Outro momento dessa fase de exploração, segundo Huberman (2000), vem a ser a 

descoberta, que se caracteriza pelo entusiasmo inicial, a exaltação por ter uma turma e um 

programa em sua responsabilidade, fazer parte de um corpo docente, ser chamado de professor. 

A fase de descoberta só acontece se for um início de entusiasmo, sucesso e satisfação com as 

novas experiências. Para diversos professores, é uma fase vivenciada  positivamente que auxilia 

na superação dos problemas ligados com a sobrevivência. 

Para Gonçalves (2009) a entrada no ensino será marcada positivamente dada a 

convicção ou o sentimento de estarem preparados, ainda que essa facilidade inicial possa ser 

apenas aparente ou ilusória. Nesse sentido, Cavaco (1999, p. 39) afirma que: 

(…) é um aspecto que se traduz no entusiasmo na vontade de descobrir (…) a 

experimentação, a exaltação por estar finalmente, em situação de responsabilidade (ter 

a sua sala, os seus alunos, o seu problema, o seu programa) por se sentir colega num 

determinado corpo profissional (…). 

Para Huberman (2000), as situações de descoberta e de sobrevivência interatuam, 

sendo a primeira que permite tolerar a segunda, embora usualmente haja um perfil 

predominante. No entanto, para Gonçalves (2009) para aqueles docentes em que a 

sobrevivência se constitui como determinante, o início da carreira pauta-se em uma luta pessoal 

entre o desejo de se afirmar e a vontade de abandonar a profissão, no qual a falta de preparação 

e as condições difíceis de trabalho têm um peso muito grande, fruto da inexperiência. 

5.3.2. A fase de estabilização e consolidação (4 a 6 anos de carreira) 

A segunda fase denominada estabilização, segundo Huberman (2000), oscilará entre os 

quatro e os seis anos, enquanto para Gonçalves (2009, p. 26) esta fase ocorre entre os cinco e 

os sete anos de percurso profissional, podendo prolongar-se até aos dez anos. De acordo com o 

modelo de Huberman (2000) esta fase é muito breve o que faz com que Cooper131 (1992, apud 

DAY, 2001, p. 105) refira que neste momento é fundamental para os professores 

desempenharem papéis de liderança na escola, procurando assim “um novo estímulo, novas 

ideias [...] compromissos mais profundos, novos desafios [...] para se envolverem em projetos 

de maior âmbito e significado”. 

Huberman (2000) relata que, na fase de estabilização, os professores presenciam uma 

competência pedagógica crescente levando à consolidação de um repertório pedagógico.  Nessa 

131 COOPER, B. C. (ed.) Labor relations in Education: An International Perspective: West Port C.T: Greenwood 

Press, 1992 
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mesma linha de pensamento, Gonçalves (2009, p. 26) descreve esse momento como o “assumir 

de confiança”, em que o profissional passa a ter consciência de que é capaz de administrar o 

processo de ensino-aprendizagem, estando envolvido num sentimento de satisfação pelo 

trabalho e ao mesmo tempo de gosto pelo ensino.  

Para ambos os autores esta fase caracteriza-se por um período de estabilidade e acalmia, 

quer o início tenha sido “fácil” ou “problemático”. 

Os estudos de Burden (1971, apud HUBERMAN, 2000) demonstram que existe no 

professor nesta fase um sentimento de confiança, conforto e descentração, no entanto, surgem 

outras preocupações dentro da sala de aula, tais como excesso de alunos, a falta de material 

pedagógico e a utilização de estratégias de ensino.  

Lightfoot132 (1985, apud HUBERMAN, 2000) refere que o sentimento de liberdade no 

plano pedagógico possibilita um sentimento de libertação, de segurança e de descontração. 

Nesse sentido, Abraham133 (1984, apud VIEIRA & RELVAS, 2003, p. 47) com base em seus 

estudos: 

estabelece uma evolução na docência: o jovem docente (com 6 a 10 anos de serviço) 

percepciona os primeiros anos da sua carreira como “o melhor momento”, um período 

em que se lançou num rodopio de aventuras com os seus alunos, onde o entusiasmo, 

a estimulação, a emoção e a energia correspondem às mesmas características dos 

alunos. 

Autores como Fuller134 (1969, apud HUBERMAN 2000, p. 40) relembram que nesse 

sentimento de euforia, “as pessoas preocupam-se menos consigo próprias e mais com os 

objetivos didáticos”. Tais estudos mostram que as pessoas passam a ser vistas como 

professores, tanto para si como para os outros e ao mesmo tempo assiste-se à escolha de uma 

identidade profissional renunciando a outras identidades, num processo de afirmação perante 

os colegas com mais experiência e perante as autoridades escolares. Na mesma linha de 

pensamento, Watts e Field135 (1979, apud HUBERMAN 2000, p. 41), relatam “(…) a confiança 

crescente, o sentimento confortável de ter encontrado um estilo próprio de ensino, apostas a 

médio prazo, uma maior flexibilidade na gestão da turma, relativização dos insucessos”. 

132 Cf. LIGHTFOOT, S. (1985). The lives of teachers. In: Handbook of Teaching and Policy [L. Shul- man e G. 

Sykes. eds.|. New York: Longmans. 
133 ABRAHAM. A. El ensenante es también una persona.Barcelona: Gedisa, 1984. 
134 Cf. FULLER, F. (1969). Concerns of teachers: A developmental perspective. American Educational 

Research Journal, 6, pp. 207-226. 
135 FIELD, K.. Teacher development: A study of the stages in the development of teachers. Brookline: Teacher 

Center Brookline. 1979 
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O que se percebe pela fala dos autores é que estabilizar-se nesta perspectiva significa 

obter graus de autonomia na prática profissional e descobrir um estilo próprio de ser professor, 

ou seja, um sentimento crescente de mestria pedagógica. Nesse sentido, a preocupação da fase 

anterior pela sobrevivência se transforma na preocupação com os resultados do processo de 

ensino aprendizagem. Segundo os autores estudados, os professores desta fase falam muito de 

entusiasmo, estimulação, emoção, energia, confiança, conforto e autonomia em suas funções 

docentes. Porém, apesar de tais sentimentos de agrado e satisfação serem entendidos em termos 

positivos, Moreira136 (1992, apud Loureiro, 1997, p. 30) é mais cético sobre tal tema ao defender 

que “refuta a fase de estabilização como uma fase de desenvolvimento da carreira, ao considerar 

que esta não corresponde, pelas características descritas, a qualquer processo dinâmico de 

procura de equilíbrio, constituindo apenas um “intervalo” entre duas crises”. 

5.3.3. A fase de diversificação (7.º ao 15.º anos de carreira) 

Para Huberman (2000), o processo de estabilização pode conduzir a uma fase de 

experimentação e diversificação, no qual se registram duas tendências nos professores nesse 

momento. Segundo alguns autores como Feiman-Nemser137 e Cooper138 (apud HUBERMAN, 

2000) alguns professores estabelecem a consolidação pedagógica, lançando-se numa leva de 

experiências pessoais através de diversificações de materiais, modos de avaliação ou 

reestruturação das sequências do programa, etc. No entanto, para outros, ao se conscientizar 

dos fatores institucionais que vão contra o desejo da melhor atuação em aula, passam a atacar 

o que consideram as incoerências do sistema. Isso leva à conclusão que no primeiro grupo o 

investimento dos professores é voltado para a diversificação do modelo da aula, enquanto que 

no segundo os professores atuam nas mudanças institucionais.  

Nesta mesma linha de pensamento, Gonçalves (2009) constatou que esta é a fase da 

divergência, dentro de um período de oito a catorze anos da carreira. Para o autor essa é uma 

fase de “desequilíbrio”, por referência à fase anterior, independentemente do sentido do início 

do seu percurso profissional. O autor atesta que é esta divergência que anima uns a investir, de 

forma entusiástica e com expectativas na carreira, enquanto que outros se deixam levar pela 

rotina, justificando cansaços e saturações.  

                                                           
136 MOREIRA,A. F. B.  Currículo e Controle Social". Teoria e Educação, n. 5, pp. 13-27,1992. 
137 FEIMAN-NEMSER, S. Learning to teach. In: Handbook of Teaching and Policy [L. Shulman e G. Sykes, 

eds.]. New York: Longmans. 1985. 
138 COOPER, M. The study of professionalism in teaching. New York: Comunicação apresentada na 

Conferência Anual da AERA (American Educational Research Association). 1982 
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Nos estudos de Cooper (1992 apud HUBERMAN, 2000) muitos dos professores 

relataram medo da estagnação, partindo assim em busca de novos desafios, novas ideias, novos 

compromissos, de forma a manter o entusiasmo pela profissão. Essa fase leva muitos docentes 

a procurem participar de projetos mais significativos, projetando-se como professor entre os 50 

e os 60 anos de idade. Há certa coerência nesses relatos se observarmos os estudos de Prick139 

(1986, apud HUBERMAN, 2000) ao mostrar que nesta fase os professores são caracterizados 

pelo elevado grau de dinamismo, motivação, empenho nas equipes pedagógicas ou nos assuntos 

referentes à escola, vindo as responsabilidades administrativas por ambição pessoal. 

Tais questões justificam o fato desta fase ser considerada por Huberman (2000) como 

um estágio de experimentação e ativismo, no qual, ao experimentar novas práticas e diversificar 

métodos de ensino, torna-se mais crítico. O autor considera também que este é o período de 

auto avaliação da vida docente e de suas atitudes. Segundo seus estudos, é aqui que determinam 

se dão continuidade na profissão ou se se reposicionam, escolhendo outro percurso profissional. 

Para Huberman (2000), logo após a fase de estabilização (etapa anterior) pode se levar 

também à fase de questionamentos, gerando uma crise causada tanto pela monotonia do 

cotidiano da sala de aula como pelo desencanto, fruto dos fracassos em suas experiências 

educacionais. O autor observou em sua pesquisa empírica, que muitos nessa fase da carreira já 

faziam um exame do futuro tanto pessoal quanto profissional perante ideais estabelecidos 

inicialmente. Tal reflexão se dá tanto sobre dar continuidade no mesmo percurso como sobre 

as incertezas de uma provável mudança. Guskey & Huberman140 (1995, apud FERREIRA, 

2008, p. 199) através dos seus estudos, concluíram que os: 

homens que investiam grandemente nas suas carreiras tivessem uma fase debilitadora, 

severa de autodúvida a meio da carreira do que os homens com interesses exteriores 

à sua carreira, ou do que as mulheres. Muitas das quais diziam explicitamente que o 

compromisso com a família, com outros sectores, eram fontes importantes de 

equilíbrio. 

5.3.4. A fase do Pôr-se em questão (de 15 a 25 anos de carreira) 

Apesar desta fase de questionamento também aparecer após a estabilização, dentro do 

período de diversificação, Huberman (2000) destaca que a etapa de pôr-se em questão é 

predominante entre o 15.º e o 25.º anos de ensino, que o autor considera como o “meio da 

139 Cf. PRICK, L. (1986). Career Development and Satisfaction among Secondary School Teachers. 

Amesterdam: Vrije Universiteit Amsterdam. 
140 GUSKEY, T. R., & HUBERMAN, M. Professional Development in Education. New Paradigms & Practices. 

New York: Teachers College Press. 1995 



151 

carreira”. Tal momento é identificado por uma sensação de rotina e até mesmo por certa “crise 

existencial” em relação às disposições futuras da carreira. O autor justifica tal “crise” pela 

monotonia do dia a dia de aula ou mesmo pelo desencanto da carreira, sendo muitas vezes 

motivados pelos fracassos das experiências profissionais ou das reformas estruturais que 

atingem os docentes diretamente (salários defasados, sobrecarga de responsabilidades, 

cobranças por resultados, impunidades, etc.).  

Abraham (apud VIEIRA & RELVAS, 2003) refere que os professores nesta fase, na 

qual a monotonia cotidiana se estabelece, o trabalho passa a ser automático, mecanizado, sem 

o mesmo entusiasmo de outros tempos, verificando uma queda gradual pelo prazer do ensino.

Com base na descrição sintomática, e até mesmo melancólica, Hamon e Rotman141
 (1980, apud 

HUBERMAN, 2000, p. 42) demonstram bem esse momento da carreira:  

Fazem o seu trabalhinho, nem mais nem menos, o que lhes é pedido, à justa, sendo 

ajudados pela precisão das normas, das prescrições sobre a utilização do tempo, dos 

programas. A rigidez dos textos e dos regulamentos serve-lhes para fixar, em termos 

estritos, os limites da sua assiduidade... O fogo sagrado vai-se extinguindo 

docemente... num estado de cinismo não pressentido, de anquilosamento benfazejo... 

no cumprimento de um contrato que se vai desfigurando. 

O que se pode perceber pelos autores é que durante este período, há um exame por parte 

dos docentes sobre sua vida em relação aos objetivos e princípios iniciais. Tais questionamentos 

levam não só à perspectiva de continuar, mas também às incertezas e inseguranças de darem 

início a outro percurso. Autores tais como Guskey & Huberman142 (1995, apud FERREIRA, 

2008, p. 31) verificaram tais fatos como uma avaliação da sua vida, analisando que esta fase “é 

simplesmente um momento em que um pensa seriamente na decisão de passar o resto da sua 

vida na mesma profissão ou mudar antes que seja tarde demais”. É importante ressaltar que, 

segundo Huberman (2000, p. 43), “são também determinantes as características da instituição, 

o contexto político e econômico e os acontecimentos da vida familiar”, ou seja, devem-se ver

atenciosamente os contextos em que isso ocorre a fim de não generalizar os fatos. 

Para diversos estudiosos tais como Kimmel143, Lightfoot144, entre outros  (apud 

HUBERMAN, 2000) um dos questionamentos mais impactantes nessa fase é a indecisão e o 

pensamento em ter que se passar o resto da vida na mesma atividade. O fato de imaginar que 

141 Cf. HAMON, H. e ROTMAN, P. Tant qu’il y aura des profs. Paris: Éditions du Seuil. 1984 
142 GUSKEY, T. R., & HUBERMAN, M. Professional Development in Education. New Paradigms & Practices. 

New York: Teachers College Press. 1995 
143 KIMMEL, D. Adulthood and Aging. New York: J. Wiley, 1975. 
144 LIGHTFOOT, S.  The lives of teachers. In Handbook of Teaching and Policy [L. Shul- man e G. Sykes. 

eds.|. New York: Longmans, 1985. 
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os próximos 15 ou 20 anos de ensino não trarão modificações, mas apenas rotinas, transforma-

se num sentimento de envelhecimento gradual. Para Erikson145 (1950, apud HUBERMAN, 

2000), por exemplo, esse momento pode se transformar em serenidade correspondendo à 

“integridade do eu”, sendo consequência das etapas anteriores terem sido bem sucedidas no 

plano pedagógico. Este “é o momento de as pessoas encararem a sua própria vida como 

‘inevitável’, como uma vida única, que ‘teria de’ acontecer assim e que é preciso aceitar como 

tal”146.  

5.3.5. Serenidade e distanciamento afetivo (25 aos 35 anos de carreira) 

Para Huberman (2000), por volta dos 25 aos 35 anos de carreira o professor sai da fase 

de questionamento, ou mesmo da diversidade, surgindo um período caracterizado por menos 

ambições pessoais, baixo nível de investimento e ao mesmo tempo um aumento da sensação de 

confiança em situação de sala de aula. Essa fase denominada pelo autor de serenidade, também 

é marcado pelo distanciamento afetivo nas relações com os alunos.  

Para o autor, nesta etapa, “as pessoas nada mais têm a provar aos outros, ou a si próprias; 

reduzem a distância que separa os objectivos do início da carreira daquilo que foi possível 

conseguir até ao momento, apresentando em termos mais modestos as metas alcançar em anos 

futuros” (HUBERMAN, 2000, p. 44).  

O que se pode perceber é que nessa fase de serenidade, as pessoas atingiram os seus 

objetivos e não pretendem provar mais nada a si próprios nem aos outros, expressa na 

diminuição da vulnerabilidade diante da avaliação dos demais, na reconciliação entre o “eu 

ideal” e o “eu real”. Diversos autores como Prick147, Lighfoot148, Rempel & Bentey149, (apud 

HUBERMAN, 2000) relatam que os profissionais nesta etapa começam a delimitar as metas a 

alcançar num futuro próximo. Passa-se a ter uma sensação de confiança que dispensa dos 

docentes desta etapa, de gastar energias em ativismo e investimentos e lhes permite “deixar-se 

conduzir um pouco” (PETERSON150, 1964, apud HUBERMAN, 2000, p. 44), passando a ser 

145 ERIKSON, E. Enfance et société. Lausanne: Delachaux & Niestlé, 1950. 
146 Ibid., p. 50. 
147 PRICK, L. Career Development and Satisfaction among Secondary School Teachers. Amesterdam: Vrije 

Universiteit Amsterdam, 1986. 
148 LIGHTFOOT, S.  The lives of teachers. In Handbook of Teaching and Policy [L. Shul- man e G. Sykes. eds.|. 

New York: Longmans. 1985 
149 REMPEL, A. e BENTLEY, R. Teacher morale: Relationship with selected factors. Journal of Teacher 

Education, 21 (4), pp. 534-539, 1970. 
150 PETERSON, W. “Age, teacher’s role and the institutional setting”. In Contemporary Research on Teacher 

Effectiveness [B. Biddle e W. Elena, eds.]. New York: Holt, Rinehart, 1964. 
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mais tolerantes e mais espontâneos em situações de sala de aula. Também nessa fase, Huberman 

(2000) relata que o professor começa a lamentar o período passado caracterizado pelo seu 

ativismo, pela força e pelo envolvimento em desafios. Mas, em contrapartida evoca uma grande 

serenidade em sala de aula, certo conformismo com sua prática e se aceita como é. 

Gonçalves (2009) situa essa fase da carreira entre 15 e os 22 anos de profissão, 

caracterizando-a, por uma “acalmia”, fruto não de uma quebra no entusiasmo profissional da 

etapa anterior, mas, pelo próprio “distanciamento afetivo” e pela maior capacidade de refletir e 

ponderar, auxiliados tanto por um processo de reinteriorização como pelo acúmulo de 

experiência. O autor ainda salienta que o “sentimento que predomina é a satisfação pessoal, 

uma vez que o professor sabe o que está a fazer com a convicção que está a fazer bem feito” 

(GONÇALVES, 2009, p. 26). 

Os estudos de diversos autores tais como Lowenthal151, Guskey & Huberman, entre 

outros (1995, apud FERREIRA, 2008, p. 32) sobre essa fase da carreira, demonstram que os 

docentes “apresentam-se mais calmos, mais seguros, menor excitação, menos desassossego, a 

preocupação em controlar os outros e conduzir a si próprio, assim consegue curar as suas 

fraquezas e há uma melhor aceitação dos acontecimentos da vida”.  

Huberman (2000) aponta também para um distanciamento afetivo para com os alunos 

que em geral ocorre pelo distanciamento de gerações vindo dos próprios alunos com relação 

aos professores mais velhos, dificultando o diálogo entre ambos. Peterson (1964, apud 

HUBERMAN, 2000) relata que o professor, em especial do ensino secundário dá início à sua 

carreira com a idade próxima à de um irmão (ou irmã) mais velho(a) dos seus alunos; na metade 

da carreira, a idade do mestre iguala a dos pais dos seus alunos e, em fim de carreira, ele poderia 

ser seu avô. Vieira e Relvas (2003, p. 46) demonstram bem este momento relatando que “os 

nossos alunos têm sempre a mesma idade. Mas nós, os professores, não... Nós vamos 

envelhecendo”. 

A partir destas reflexões, Steffy et al. (2000) descrevem essa fase como sendo do 

“professor perito”, na qual a essência do modelo do ciclo de vida profissional docente é 

possibilitar que todos os professores desenvolvam competências que lhes auxilie neste nível. 

Para os autores, nesta fase, como professor perito, os professores tem a capacidade de antecipar 

as respostas dos alunos, melhorar as instruções que favoreçam o crescimento. Nesse sentido, os 

professores que chegarem neste nível tal como citado, passa a ter a capacidade de aprender 

151 LOWENTHAL, M. F.; Thurnher, M., & Chiriboga, D. (1976). Four Stages of Life. United States o America: 

Jossey-Bass. 
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através do seu papel como docente, compreendem o que os estudantes querem e necessitam 

aprender, justificando a serenidade. Não ocorrendo sérios entraves, os autores relatam que esta 

fase pode durar o resto da carreira do professor. Com o período de serenidade encerra-se assim 

uma sucessão de investimentos tanto a nível pessoal, como profissional e assistindo-se a um 

recuo perante as expectativas existentes no início da carreira. 

5.3.6. Conservantismo e lamentações (25 aos 35 anos de carreira) 

Nesta etapa, que se iguala a anterior em anos de trabalho, entre 25 aos 35 anos de 

carreira, denominado conservantismo ou lamentações, os estudiosos verificaram que com o 

aumentar da idade ocorre a tendência à resistência maior às inovações, rigidez dos atos, forte 

nostalgia do passado, elevada mudança em relação ao futuro. Para Peterson152 (1964, apud 

HUBERMAN, 2000) o docente nesta etapa está entre os 50 e os 60 anos, no qual se apresentam 

mais rezingões, as queixas são mais frequentes sobre a evolução negativa dos alunos (menos 

motivados, menos disciplinados), geralmente estão contra os colegas mais jovens (menos 

sérios, menos empenhados), têm uma visão negativisada em relação ao ensino e política 

educacional, se mostram sempre contra os pais, etc. 

Os estudos de Huberman (2000) consideram que tais sentimentos são muitas vezes fruto 

da falta de possibilidade ou oportunidade desses profissionais chegarem onde as suas ambições 

tinham pretensão de chegar, tendo muitas vezes desinvestido logo a meio da carreira ou 

desiludido com os resultados do seu trabalho, mudando o foco de suas energias para outros 

lados. Segundo estudo de Guskey & Huberman (1995, apud FERREIRA, 2008, p. 32), “pouco 

menos de metade da amostra descreviam-se a si próprios como mais prudentes, mas a maior 

parte tinha-se tornado mais céptico acerca das tentativas para uma reforma estrutural”.  

A fase do conservantismo e as lamentações, em alguns estudos, tais como de Peterson 

(1964, apud HUBERMAN, 2000) aparecem como uma sequência do momento da serenidade. 

Já para outros estudiosos, tal como para Huberman (2000), alguns professores chegavam a esta 

fase vindos diretamente de uma “crise de pôr-se em questão”, como uma espécie de 

continuidade da etapa anterior.   

Os autores estudados concordam que nesta fase, as pessoas vão constantemente  

libertando-se do investimento da profissão, a fim de dedicarem-se mais tempo a si próprias, aos 

152 PETERSON, W. “Age, teacher’s role and the institutional setting”. In Contemporary Research on Teacher 

Effectiveness [B. Biddle e W. Elena, eds.]. New York: Holt, Rinehart, 1964. 
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seus interesses fora da escola e a uma vida social mais reflexiva. Os professores nessa fase já 

se consideram no fim da carreira. 

O que se pode perceber é que os professores conservadores chegam a esse momento por 

diversos caminhos, seja ele por um questionamento mais prolongado, pela sequência de uma 

reforma estrutural fracassada ou diante de oposição de uma reformulação educacional. A 

consequência será, quando conservadores, o descrédito pela educação, rigidez e dogmatismo, 

por uma prudência acentuada, pela resistência às inovações, por uma nostalgia do passado, entre 

outros. Na perspectiva de Huberman (2000, p. 46) “não se pode integrar essas pessoas num 

mesmo grupo sem primeiro estudar os seus antecedentes, isto é, a sua história pessoal, bem 

como a história do meio em que se movem”. Para Guskey & Huberman (1995, apud 

FERREIRA, 2008, p. 33), “não há razão para que os professores em fim de carreira se 

comportem de maneira diferente de outros profissionais que passam pela mesma evolução 

psicológica e são sujeitos às mesmas pressões sociais”. Assim, nesta fase as pessoas 

desinvestem gradualmente, “passam o testemunho” aos jovens, preparando-se para saírem de 

cena. 

5.3.7. Desinvestimento (35 aos 40 anos de carreira) 

Huberman (2000) chama o final da carreira de desinvestimento, que ocorre entre 35.º e 

o 40.º anos de carreira, no qual é frequente libertar-se progressivamente do investimento no 

trabalho, retirando mais tempo às propostas exteriores à escola e a um desenvolvimento social 

mais reflexivo, dedicando mais tempo a si mesmo. Sendo assim, o termo “desinvestimento” é 

um fenômeno ligado diretamente no plano institucional, perante um recuo das ambições tidas 

no decorrer da vida e da carreira. A realização de uma introspecção profunda procura repensar 

atos e emoções, em função da contagem do tempo que ainda falta para terminar a carreira 

profissional.  

Guskey & Huberman (1995, apud FERREIRA, 2008) veem a natureza desse fenômeno 

sujeita a muita controvérsia, utilizando como principais hipóteses a natureza psicológica ou 

interiorização progressiva, ficando mais clara nos homens depois dos 40 anos. Foi analisado 

que este descomprometimento profissional poderá ser vivido pelos docentes tanto de forma 

positiva ou negativa, correspondendo, ao que Huberman (2000) chamou de desinvestimento 

sereno ou amargo. O primeiro caso é fruto de um enfoque positivo da fase de serenidade da 

etapa anterior. No segundo caso, o enfoque é negativo, marcado pelo desencantamento pelas 
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experiências passadas ou pelas frustrações ainda vivenciadas nesta etapa. Nesse sentido fica 

clara a importância das etapas anteriores para a continuação do êxito profissional. 

Na visão de Gonçalves (2009) o momento do “fim de carreira”, se dá entre os 23 e os 

cerca de 31 anos de serviço. Nas pesquisas do autor os resultados demonstraram que os 

percursos profissionais podem divergir em sentidos opostos tendo em vista que boa parte dos 

professores analisados nesta fase demonstrou cansaço, saturação e impaciência na espera pela 

aposentadoria, já não se sentiam capazes de ouvir e aguentar as crianças. Por outro lado, em 

número bem reduzido, demonstraram ter reinvestido na profissão, demonstrando um interesse 

renovado, entusiasmo e com desejos de continuar aprendendo coisas novas.  

Segundo Abraham153 (1987 apud VIEIRA & RELVAS, 2003, p.47) nesta etapa da 

carreira os professores começam a interessar-se por outras “actividades profissionais 

(sindicalismo, grupos de trabalho) e menos pelas atividades pedagógicas na sala de aula”. 

Depara-se então com o cenário em que “as pessoas fogem dos horrores e decepções da vida 

social para ir cultivar o seu jardim” (HUBERMAN, 2000, p. 46). 

A luz das discussões referentes ao desinvestimento e fim da carreira, Steffy et al. (2000), 

procuram focar em seus estudos nos professores que atingiram o seu auge ao nível da 

progressão profissional.  Os autores denominam tais docentes de “professores notáveis”, que 

têm um papel importante no que diz respeito às decisões relativas à educação. Os autores 

demonstram que regularmente esses professores são consultados por legisladores, 

possibilitando assim levar para as escolas uma rica e ampla experiência educacional daqueles 

profissionais que deram certo no ramo da educação. Nesse sentido Steffy et al. (2000, p. 7) 

relatam que: 

Many successful teachers can be found in administrative positions at various levels, 

and many have removed themselves from active teaching. They lead and safeguard 

the school's traditions and sometimes serve as its backbone. On the other hand, some 

of them feel that they have missed out and they become bitter. They become 

retrospective about their careers, and attempt to resign themselves to what they 

perceive as a plateau. 

Maehr e Kleiber154 (1981, apud HUBERMAN, 2000) fazem uma ponderação 

interessante ao considerar que o significado da palavra sucesso aos 55 anos não é 

153 ABRAHAM, A. El mundo interior de los enseñantes. Barcelona: Gedisa, 1987. 
154 MAEHR. M. e KLEIBER, D. The graying of achievement motivation. American Psychologist. 37 (7), pp. 

787-793, 1981.
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necessariamente o mesmo que aos 25 anos. Isso faz com que os profissionais dessa etapa tracem 

outros objetivos e invistam em outras atividades que não focassem apenas questões econômicas. 

Neste sentido, Steffy et al. (2000) acrescentam uma última fase denominada “professor 

aposentado” que põe fim na vida profissional dedicada à educação. Mas os autores alertam que 

para alguns professores esta etapa é a conclusão da carreira, mas para outros é um recomeço. 

Isso se dá, pois após a retirada do campo de ensino em sala de aula, alguns professores tomam 

outros papéis a servir a profissão, sejam elas posições administrativas ou ensino superior. Na 

palavras dos próprios autores “After retirement some teachers continue to serve the profession 

as tutors, substitute teachers, and mentors” (STEFFY ET AL. p. 9). Nesse caso, fruto de uma 

carreira bem sucedida, os professores saem de sua profissão com um sentimento de dever 

cumprido, de ter contribuído para a educação de inúmeros estudantes, de que fez parte 

positivamente de muitas pessoas. 

5.4. Etapas da vida profissional docente: modelo síntese e comparativo 

Na sua investigação empírica, Huberman (2000) elaborou um modelo identificando 

“itinerários-tipo” com base nos subgrupos de professores tendo como referência os anos de 

experiência profissional. Nesse sentido, o autor analisou com riqueza de detalhes a diferença 

de possíveis trajetos profissionais caracterizando as sequências por “subfamílias” de 

professores, que a seu ver “teria mais significado do que a identificação de um percurso global, 

que não logra alcançar uma caracterização genérica sem sacrificar um bom número de 

particularidades essenciais” (HUBERMAN, 2000, p.24). 

O quadro 6 demonstra as tendências que especificamos anteriormente, no qual, todas as 

fases estão interligadas:  
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Quadro 6. Percurso do ciclo de vida profissional do professor do ensino secundário. 

Anos de carreira Fases/Temas da Carreira 

1-3   Entrada, Tacteamento 

4-6 Estabilização, Consolidação de um reportório pedagógico 

7-25 Diversificação, Ativismo  Questionamento 

25-35 Serenidade, Distanciamento afetivo  Conservantismo 

35-40 Desinvestimento 

(sereno ou amargo) 

Fonte: Huberman (2000, p. 47) 

Fica mais claro nesse modelo síntese a visualização pela qual o professor percorre, 

observando que os primeiros anos de ensino ocorrem em linha reta até à etapa da estabilização 

e que os desvios ocorrem ao meio da carreira. Outro fato relevante é que a sequência mais 

harmoniosa se encontra do lado esquerdo do modelo: diversificação – serenidade – 

desinvestimento sereno. Já observando o lado direito do modelo pode se perceber dois percursos 

problemáticos: questionamento – desinvestimento amargo ou outro poderá ser questionamento 

– conservantismo – desinvestimento amargo.

O quadro a seguir demonstra melhor os possíveis percursos seguidos durante a docência, 

facilitando a visualização  dos caminhos seguidos: 

Quadro 7 – Percursos da carreira docente 

Percursos mais harmoniosos 

Diversificação  Serenidade  Desinvestimento sereno 

Percursos mais problemáticos 

a) Questionamento  Desinvestimento amargo 

b) Questionamento  Conservantismo  Desinvestimento amargo 

Fonte: Huberman (2000, p. 48)  
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Tendo em vista tal modelo esquemático, Alves (2001, p. 93) alerta que: 

a  grande  preocupação  do  autor  consiste,  precisamente,  em  equacionar  a 

possibilidade  de construir  «carreiras  harmoniosas»  ou  contornar  as  «infelizes», 

apontando-nos  para  um parâmetro crucial nesta matéria: a maneira como os 

estabelecimentos de ensino são geridos. 

Para Huberman (2000), tendo em vista possíveis estudos futuros, recomenda o teste, o 

ajuste e, principalmente a aferição deste modelo. O autor alerta também que as sequências de 

vida não podem ser pré-determinadas e invariáveis, considerando que todas as pessoas passam 

pelas mesmas fases, na mesma ordem. As condições pessoais, profissionais, do contexto 

histórico e interações vivenciadas devem ser constantemente levadas em consideração. Nesse 

sentido Guskey & Huberman (1995, apud FERREIRA, 2008, p. 34) alertam que: 

existem carreiras nas quais os professores percorrem caminhos harmoniosos ou 

problemáticos não mostrados neste modelo. No qual os professores dão saltos de uma 

determinada etapa ou retrocedem para uma fase experienciada mais cedo na carreira, 

por exemplo: questionamento – diversificação. Concluindo, este modelo é uma 

simplificação da literatura conceptual e empírica e justifica alguns agrupamentos de 

indivíduos em estudos separados.  

Outro autor que esquematizou sua pesquisa foi Gonçalves (2009) que estudou o 

desenvolvimento dos professores155, obtendo alguns resultados bem próximos aos de 

Huberman. Em seus estudos, o autor chegou aos melhores e piores anos, momentos de crise e 

de ruptura, relevância da formação, motivações e etapas de carreira. Através de seus resultados 

foram elencados cinco fases do desenvolvimento profissional docente, no qual Gonçalves 

(2009) delineou um “itinerário-tipo” que limita o desenvolvimento das etapas da carreira dos 

professores da seguinte maneira. 

155 Gonçalves (2009) realizou sua pesquisa com 42 professores do ensino primário em Portugal. 
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Quadro 8 - Etapas da Carreira Docente segundo Gonçalves; 
Anos de experiência                                             Etapas/traços dominantes 
 

1-4                                                                                      «INÍCIO» 

                                                                              (Choque do real, descoberta) 

                                                                                                     
5-7                                                                                ESTABILIDADE 

                                                                      (Segurança, entusiasmo, maturidade) 

                                                                                                            
8-15                                                     DIVERGÊNCIA (+)                      DIVERGÊNCIA (-) 

                                                   (Empenhamento, entusiasmo)                 (Descrença, rotina)  

                                                                                                           
15-20/25                                                                            SERENIDADE 

                                                                             (Serenidade, satisfação pessoal) 

                                                                                                                          
 25/40                             RENOVAÇÃO DO «INTERESSE»                 DESENCANTO 

                                         (Renovação do entusiasmo)                     (Desinvestimento e saturação) 

Fonte: Gonçalves (2009, p. 25). 

Tal como Huberman (2000), o autor refere que este percurso não é sempre o mesmo e 

que a carreira não ocorre da mesma forma para todos. Resumidamente, podemos conferir como 

o autor caracteriza cada uma dessas fases: 

a) Início156: É o período de “choque” com a realidade e a descoberta;  

b) Estabilidade: Nesta fase se dá uma maior gestão escolar, com mais segurança, liberdade, 

confiança e maturidade; 

c) Divergência: É uma fase de pouco equilíbrio, cansaço, dificuldades, e até alguma descrença 

pela rotina. No entanto, se esta fase for positiva, transforma-se em empenho e entusiasmo; 

d) Serenidade: caracterizada pela acalmia, auto reflexão e distanciamento afetivo; 

e) Renovação do Interesse e Desencanto: nesta fase pode ocorrer a impaciência, saturação e 

apresentam vontade de se aposentarem ou a renovação de seu interesse pela escola.  

Um detalhe que se pode perceber é que cada um dos autores analisados, como tantos 

outros, tem seu foco no período de anos trabalhados e não na idade dos docentes.  

Diferentemente, Patrícia Sikes157 (1985, apud GARCIA, 1999), envolvendo 48 professores do 

ensino secundário, estudaram e caracterizaram as fases de desenvolvimento profissional, tendo 

por base na idade cronológica.  A esse respeito García (1999, pp. 67 - 68) considera que:   

                                                           
156 O período inicial de carreira é considerado por Gonçalves como o mais difícil e crítico na carreira dos 

professores do ensino primário, sobretudo devido às colocações, à falta de experiência e a uma inadequada 

formação inicial. 

 
157 Sikes, P. The Life Cycle of the Teacher in Ball & Goodson, Teachers Lives and Careers. Londres: The Falmer 

Press, pp. 27-60. 1985. 
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os ciclos cronológicos estão indubitavelmente relacionados com os ciclos de 

maturação a nível pessoal, cognitivo e moral  [...] os professores são sujeitos adultos, 

que como tal aprendem e se implicam em situações formativas. Além disso, que 

os professores, também como pessoas adultas, evoluem ao longo da sua vida. Esta 

evolução não só é fisiológica, mas é fundamentalmente cognitiva, pessoal e moral. 

Deste modo, os professores já como profissionais da educação, evoluem na aquisição 

da competência profissional necessária para desenvolver com eficácia a sua 

atividade docente. 

O quadro a seguir possibilita visualizar melhor tal caracterização e verificar que, 

conforme a conclusão dos autores, os professores estão sujeitos a mudanças biológicas e 

psicológicas ligadas ao crescimento etário e à forma como são vistos pelo meio social. 

Quadro 9 – Faixa etária nas fases de vida profissional dos Professores; 

Idade/anos Fase Descrição da teoria 

21 a 28 Exploração [...] é uma fase de exploração das possibilidades da vida adulta, e de início 

de uma estrutura estável de vida. Os problemas de disciplina são os que 

mais preocupam os professores, devido à ausência de autoridade. Além 

disso, preocupa-os os domínios dos conteúdos. É também uma fase de 

socialização profissional. 

28 a 33 Transição É uma fase de estabilidade no posto de trabalho para uns e a procura de 

um novo emprego para outros. Nesta fase, os professores começam a 

estarem mais interessados no ensino do que no domínio do conteúdo. 

33 a 40 Estabilização [...] encontram-se num período de grande capacidade física, e 

intelectual, o que significa energia, implicação, ambição e confiança 

em si mesmos. É uma fase de estabilização, normalização, na qual os 

professores tentam ser mais competentes no seu trabalho e às vezes 

procuram a promoção. 

40 a 50/55 - É a fase em que os professores já se adaptaram à sua maturidade, 

adotando novos papéis na escola e no sistema educativo. Podem ser 

professores que mantêm os princípios e os costumes da escola, aqueles 

sobre quem recaem muitas das responsabilidades, e fazem-no porque 

acreditam que é o que devem fazer. Contudo, esta reação não é igual para 

todos. Alguns professores não se adaptam às mudanças e ficam 

amargurados, críticos e cínicos. 

A partir dos 

55 

- Declínio progressivo rumo à aposentadoria. 

Fonte: Sikes158 (1985 apud GARCIA, 1999, p. 63-4, Adaptado). 

A autora considera a primeira fase como a entrada no mundo adulto, a conquista de 

algo há muito tempo ambicionado, o ser professor. No entanto, com a imaturidade desta fase, 

dá-se o “choque com o real” confrontando-se com as primeiras dificuldades, insegurança, 

158 Sikes, P. The Life Cycle of the Teacher. In: Ball & Goodson. Teachers Lives and Careers. Londres: The 

Falmer Press, pp. 27-60. 1985. 
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dúvidas de como manter a disciplina e motivação dos alunos. Sua evolução se dá por tentativas 

e erros, recordando os seus próprios professores e observando colegas. 

Na segunda fase, é o momento em que a vida começa a ficar mais séria, dentro da 

transição dos trinta anos. A autora constatou que é aqui que as mulheres começam a pensar em 

ter filhos, nas responsabilidades familiares, em melhores salários e até mesmo na insatisfação 

profissional. Para muitos é o momento em se pensar noutras alternativas profissionais. 

Na terceira fase, a autoconfiança e estabilização ocorrem aos trinta anos tidos pela 

autora como o auge da profissão. 

Na quarta fase, os estudos de Sikes, considera a transição da juventude para a 

maturidade, passado os quarenta anos convertendo-se em figuras de autoridade, adotando a 

defesa de padrões e tradição da escola. O ser profissional e pessoal estaria formado em todos 

os âmbitos. 

Por fim, na quinta e última fase, já adentrando os cinquenta anos, dá-se maior 

importância à reforma, o entusiasmo pela profissão diminui e os pensamentos se voltam à 

aposentadoria. No entanto, de uma forma nostálgica, analisam com prazer e dignidade o seu 

passado docente. 

Segundo a teoria de Sikes, pode-se constatar que nas três últimas fases os 

professores já têm segurança social perante sua estabilidade na profissão, ou seja, não são 

mais professores que estejam “tateando” na profissão, mas sim com raízes fincadas, com 

responsabilidades construídas. Para a autora, o fator idade talvez já sirva de auxílio para 

ponderar suas atitudes e, por consequência sua maior experiência de vida forneça 

condições para auxiliar nas estratégias pedagógicas, decisões e escolares e atitude com os 

alunos. 

Tendo em vista tais colocações levantadas por diferentes autores sobre pontos de vistas 

diferentes da carreira docente, Sarmento (2002) elaborou um quadro comparativo entre 

Huberman e Sikes, ou seja, entre um estudo com base nos anos de profissão e dentro da faixa 

etária, chegando ao seguinte resultado: 
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Quadro 10 - Quadro comparativo de estádios de desenvolvimento de adultos e de 

desenvolvimento de professores, de acordo com Sikes & Huberman. 

Fases de desenvolvimento de adultos (Sikes, 

1985, apud Marcelo Garcia, 1999)     

Fases de desenvolvimento dos professores (Huberman, 

2000) 

1.º dos 21 aos 28 anos = exploração das

possibilidades de vida adulta: 

- Tomar opções

- Celebrar compromissos

- Maximizar alternativas

- Criar uma estrutura estável.

1º sobrevivência e descoberta, que corresponde ao momento de 

entrada para a profissão, em que as preocupações estão auto-

centradas, notando-se a existência de distância entre os ideais de 

serviço e a realidade. As tarefas surgem como fragmentadas 

verificando-se alguma inadequação entre a relação pedagógica e 

a transmissão de conhecimentos. As relações professor-alunos 

oscilam entre a privacidade e o distanciamento. Este estádio é 

marcado por um grande entusiasmo pela experimentação e inserção 

num grupo profissional bem como pela exaltação da 

responsabilidade. 

2.º dos 28 aos 33 anos = fase em que se assumem

novas responsabilidades; o peso da formação é já 

distante, valorizando-se o saber vindo da 

experiência; em termos profissionais possui-se já 

uma certa segurança que facilita a relação do 

profissional com os clientes. 

2º estabilização – ao mesmo tempo que há uma tomada de 

responsabilidades, ocorre um comprometimento. O 

comprometimento corresponde a uma escolha subjectiva que 

envolve um compromisso com a profissão e um acto administrativo 

(a nomeação oficial). A par do comprometimento com a profissão, 

neste estádio muitos dos  professores avançam para uma ocupação 

comunitária, com disponibilidade e mestria. 

3.º dos 30 aos 40 anos = conjunção da

experiência com abertura física e intelectual. 

Nos homens verifica-se ser um período de grande 

ambição, envolvimento e autoconfiança, enquanto 

a vida das mulheres é marcada pela conjunção do 

trabalho profissional com a situação de mãe e 

esposa. 

3º experimentação, activismo – notam-se grandes diferenças entre 

os professores, enveredando cada um por um caminho que o 

satisfaça. Esta fase corresponde a momentos de novas escolhas na 

busca de novos desafios como forma de fugir à rotina. 

4.º dos 40 aos 45 anos = estabilização e, ao

mesmo tempo, momento de questionamento sobre 

o que se fez da própria vida. Numa situação

profissional de professores, a relação do 

profissional com os alunos tende a ser tipo parental. 

4º auto-questionamento – normalmente neste estádio, que 

corresponde a um período entre os 12 e os 20 anos de carreira, os 

professores reflectem sobre a sua vida profissional, optando entre 

manterem-se na profissão ou experimentem uma nova via, ainda que 

esta ofereça alguma insegurança. 

5.º dos 50 anos em diante = declínio progressivo 5º serenidade e distanciamento afectivo – neste período o nível 

de ambição desce no que é acompanhado pelo desinvestimento 

profissional. Não havendo elevadas expectativas, a confiança e a  

serenidade acontece. 

6º conservantismo e lamentações – com o avanço da idade os 

professores tendem a uma maior rigidez e dogmatismo, defendendo-

se numa tese gerontocrática segundo a qual não há valor no que se 

faz na actualidade, “dantes” havia maior motivação e capacidade de 

aprendizagem. 

 7º desinvestimento 

Fonte: Sarmento (2002, p. 106). 
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Como se pode notar, cada pesquisador apresentou uma forma própria para desenvolver 

suas etapas de evolução profissional, com uma sequência específica entre as diversas fases, 

mesmo havendo durações de cada etapa de desenvolvimento divergentes de pessoa para pessoa. 

Sarmento (2002) salienta que cada autor dividiu os diferentes períodos dentro dos estágios 

específicos verificando que após um momento de insegurança e incerteza pode se seguir um 

período de consolidação de segurança e maturidade profissional. Em suas conclusões o autor 

notifica que as fases de desenvolvimento de adultos se equiparam às fases de desenvolvimento 

profissional, o que mostra a importância em valorizar os fatores pessoais dos professores como 

seres históricos, culturais e sociais. 

É curioso perceber que tanto esses autores como outros estudados consideram dois 

pontos em comum: as dificuldades no início da carreira e o desinteresse no final da 

profissão. No caso deste último, os pesquisadores são unânimes em relatar a diminuição de seu 

envolvimento profissional, focando mais nos efeitos negativos do seu clima de trabalho. Na 

visão de Cavaco (1999), os professores acabam se tornando céticos, com o desinvestimento 

progressivo e menor inovação. Para o autor as justificativas para tal fato são diversas, tais como, 

limitações nas condições de trabalho, baixo nível remuneratório, desinteresse dos alunos, etc. 

No entanto, o que mais chama a atenção para nossa pesquisa é que, na visão dos estudiosos do 

tema, muitos que chegam a tal fase final da carreira com amarguras e desilusões tiveram 

percalços no decorrer de sua jornada profissional, o que mostra a importância da etapa anterior 

para o sucesso da posterior. Nesse sentido vale lembrar as palavras de Alves (2001, p. 91, grifos 

nossos) sobre a fase onde tudo começa: 

o desenvolvimento e auto-realização profissional do professor está dependente do

modo, mais ou menos atrativo e gratificante, como decorrerem a fase de

entrada/tacteamento (1/3 anos) e a fase de estabilização (4/6 anos). É nelas que o

percurso de vida do professor se vai cimentar, pelo que a atenção que nos merecem

nunca é de minimizar, mas, antes pelo contrário, deve ser continuamente redobrada

pela precisa razão de que os primeiros anos de carreira até à ‘opção definitiva’ pelo

ensino como profissão, constituem, juntamente com um final de carreira

«desinvestido» e «amargo», dois momentos propícios à eclosão de crises.
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 CAPÍTULO 6. O início da carreira docente 

Olhando para trás você liga os pontos, fica conectado, e tudo faz sentido. 

(Steve Jobs) 

A introdução de um jovem professor no mundo profissional não é simples, tendo em 

vista que essa passagem de aluno para professor está ligada a alterações emocionais, ao modo 

de vida, práticas cotidianas, responsabilidades, etc. Dentro deste perfil, caso o professor 

iniciante não esteja devidamente preparado, os primeiros anos na docência podem se tornar 

desgastantes, frustrantes ou até mesmo desmotivadores para a continuação da carreira. Garcia 

(2009b, p. 19) elucida bem essa questão, comparando o início da profissão docente com outras 

profissões, verificando o grau de incorporação e socialização de seus novos membros, 

destacando que:  

não é comum um médico recém ingressante realizar uma cirurgia de transplante de 

coração. Muito menos que um arquiteto com pouca experiência seja designado para 

construir um edifício residencial. Nem falamos de um piloto com poucas horas de voo 

que se deixe comandar um Airbus 340. 

Obviamente que não podemos comparar profissões mais técnicas com profissões mais 

humanas, formativas, no entanto, o profissional na fase inicial de sua carreira, passa pelos 

mesmos problemas como falta de experiência, receios, desconfiança, etc. Neste sentido, Freitas 

(2000, p. 68-69) concorda com o discurso de Garcia (2009b) relatando que: 

Muito raramente veremos dentro de uma empresa um engenheiro iniciante 

desempenhando as tarefas mais complexas: elas são sempre destinadas para os 

engenheiros experientes, sendo, inclusive, um fator de reconhecimento. Também aos 

médicos iniciantes não é delegado o trabalho de diagnóstico e tratamento de quadros 

clínicos mais complexos, eles, usualmente, encaminham esses pacientes para os 

médicos mais experientes e com a especialização adequada ao tipo de patologia. Os 

psicólogos da mesma forma. Também nas outras profissões, as formas de divisão do 

trabalho não diferem muito dessas. 

O número de pesquisas sobre o professor iniciante tem aumentado, no entanto, segundo 

alguns estudos159, estão ainda bem longe do ideal, tendo em vista a importância da temática. 

159 Diferente do que ocorre nos Estados Unidos e Europa, temática dos professores em início de carreira não

tem sido muito trabalhada na América Latina. Segundo Abarca (1999) muitos trabalhos pesquisam a formação 

docente, mas a ênfase dada ao início da carreira tem sido bem pequena. O mesmo pode ser considerado no Brasil, 

pois após inúmeras pesquisas foi constatado um baixo percentual de pesquisadores interessados nesta 

problemática, e estes também consideram que são raras as investigações publicadas sobre essa fase da vida docente. 

Brzezinski  (2006, apud PAPI & MARTINS, 2010) em um de seus estudos, ao analisar 742 trabalhos disponíveis 

no Banco de teses da Capes, constatou que apenas 04 faziam referência especificamente a esta etapa da carreira 

docente.  
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Diversos pesquisadores (GARCIA, 1999; CAVACO, 1999; TARDIF, 2012; PERRENOUD, 

2002; GONÇALVES, 2000; entre outros) consideram o início da carreira como a fase com 

maior potencialidade a problemas devido às características que essa fase possui na formação do 

futuro profissional, principalmente no que se refere à autoconfiança, identidade profissional e 

de experiência. Dentro desse pensamento, Silveira160 (2002, apud LIMA, et al, 2007, p. 157) 

relata que: 

O início da aprendizagem profissional da docência é avassalador. A professora é 

colocada de frente com tudo aquilo com que a escola não está preparada para lidar, e 

o mecanismo sutil parece ser este: a professora é deixada sozinha, sem apoio. Assim,

ou ela desiste ou, para ser aceita, incorpora o discurso da cultura escolar da exclusão,

que diz: “não adianta fazer nada”, pois sempre foi assim. Aparentemente a cultura

escolar só percebe essas duas possibilidades.

Tais constatações demonstram que quem inicia na docência, geralmente não recebe a 

mesma atenção que é referida a outros profissionais no começo da sua atuação profissional. 

Garcia (1999, p. 20) reforça tal ideia mostrando que “em geral se tem reservado aos professores 

principiantes os centros educativos mais complexos e as aulas e os horários que os professores 

com mais experiência não desejam atuar”. O mesmo autor considera que “os primeiros anos de 

ensino são especialmente importantes porque os professores devem fazer a transição de 

estudantes para professores e, por isso, surgem dúvidas, tensões [...]” (GARCIA, 1999, p. 113). 

Dentro desse raciocínio, Cavaco (1999, p. 114) relata que “os primeiros anos parecem 

efetivamente deixar marcas profundas na maneira como se pratica a profissão” e que segundo 

Tardif (2012, p. 11) “[...] é um período realmente importante na história profissional do 

professor, determinando inclusive seu futuro e sua relação com o trabalho”. 

Outro pesquisador que se debruçou sobre o tema foi Lima (2004, apud PAPI & MARTINS, 2010), que constatou 

através de seus estudos que apesar da importância do início da carreira, essa temática tem merecido pouca atenção 

por parte dos pesquisadores brasileiros. De fato, entre 1995 a 2004 de um total de 6978 trabalhos em educação, 

apenas as 24 pesquisas encontradas tinham referência sobre o professor iniciante.   

Mendonça e Leite (s/d) na intenção de verificar os trabalhos sobre professores iniciantes produzidos em 10 anos 

(1999 a 2009) na área de Educação realizaram uma consulta aos bancos de teses e dissertações de cinco Programas 

de Pós-graduação em Educação de quatro universidades do Estado de São Paulo: Universidade Estadual Paulista 

- UNESP, campi de Presidente Prudente e Araraquara; Universidade Federal de São Carlos - UFSCAR;

Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP; e Universidade de São Paulo - USP/SP. Com base em seus

levantamentos, foram localizados 19 teses e dissertações, de um total de 2902  trabalhos  consultados,  referentes

ao tema “professores  iniciantes”.

Mariano (2005 apud PAPI & MARTINS, 2010) colabora com essa afirmação ao analisar as pesquisas apresentadas

nos encontros da ANPEd (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação) e nos Endipes

(Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino)  no período de 1995 a 2004, constatou que apenas 0,5 % dos

estudos realizados na área da educação referiam-se ao professor em início de carreira.
160 SILVEIRA, M. F. L. Trabalhando pelo sucesso escolar: as vivências de uma professora em seu primeiro ano

de atuação na escola pública. Dissertação de mestrado. Centro de Educação e Ciências Humanas, Universidade

Federal de São Carlos, 2002.
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A literatura sobre o tema tem destacado que esse momento na carreira docente é 

fundamental para o desenvolvimento profissional, tendo em vista que “a fase de iniciação ao 

ensino possui características próprias que permitem analisá-las de um modo diferenciado” 

(GARCIA, 1999, p. 112). De acordo com Feiman-Nemser (2001), os primeiros anos da 

profissão, moldará o tipo de professor que o iniciante virá a ser ou ditará a permanência do 

professor na carreira ou não. É muito forte a percepção do autor ao verificar a extrema 

importância do momento inicial da carreira, tendo em vista que em seus estudos demostram 

que um fracasso nessa etapa culminará na desvalorização pessoal, enquanto o mesmo fracasso, 

ocorrido anos depois, poderá ser vivenciado como um episódio profissional que necessita ser 

revisto e adaptado para melhores momentos. 

Um exemplo claro dessa consideração está no trabalho de Tardif e Raymond (2000), no 

qual relatam que entre professores que têm um emprego estável e seguro no ensino, as raízes 

dos saberes profissionais demonstram ter sido estruturados nos primeiros anos da docência.  

É importante salientar que mesmo a transição do “ser estudante” para o “ser professor” 

já ter sido iniciado durante a formação inicial, através de estágios e práticas de ensino, é apenas 

na prática inicial que enfrentarão, pela primeira vez, a realidade cotidiana de uma atividade de 

trabalho como professores certificados (LIMA et al, 2007).  Isso explica que é no exercício da 

profissão que se consolida o tornar-se professor, ou seja, o aprendizado da profissão a partir de 

sua prática que permite moldar como serão as características desse profissional. 

Dentro dessa discussão, cabe verificar o que é ser professor em início de carreira. A 

extensão desse momento da profissão do professor depende de alguns fatores ou mesmo 

concepções, sobretudo de ordem pessoal e contextual. No entanto, boa parte dos 

pesquisadores, em especial Huberman (2000), em sua pesquisa sobre fases da carreira 

docente, considera um período que se prolonga até os três primeiros anos de docência, como 

vimos antes,  e assim está sendo considerado nessa pesquisa. Para o autor, essa periodização 

está diretamente ligada às características da “entrada na carreira” marcada por sentimentos de 

“sobrevivência” e de “descoberta”, constituindo desafios para a moldagem e continuidade na 

carreira e desenvolvimento profissional.  

Dentro dessa linha de pensamento, Tardif (2012) considera que o início da carreira 

docente deve ser dividido em três fases dentro dos saberes profissionais. A primeira etapa é 

descrita pelo autor como a transição do idealismo para a realidade, referente ao processo de 

passagem de estudante a professor. A segunda refere-se ao contato do professor novato com 

um grupo de professores experientes, no qual ocorrerá uma iniciação aos moldes no sistema de 
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normas da escola (burocracias, hierarquia, etc.). A terceira etapa se dá com a descoberta dos 

alunos reais, que geralmente não correspondem ao idealizado: desejosos de maturir, dedicados 

aos estudos, sensíveis às recompensas e punições, etc. 

Todo esse processo é denominado pelo autor de fenômeno de evolução, que aparece 

dividido em duas fases temporais, tal como Huberman (2000) também idealizou. O primeiro 

período estende até o terceiro ano, no qual e marcado pela escolha provisória da profissão, a 

tentativa de práticas por meio de tentativas e erros, e um sentimento de ser aceito pelo seu 

círculo profissional. O segundo momento relaciona-se do quarto ao sétimo ano de profissão, 

reconhecida como estabilização ou consolidação, no qual o professor investe, em longo prazo, 

na sua profissão e passa a ser reconhecido pelos membros da instituição por suas capacidades 

e habilidades.  

Steffy et al. (2000) nomeiam esse momento da carreira docente de “professor 

principiante” também baseado  nos primeiros três anos de ensino, no qual os pesquisadores 

perceberam que os professores estão repletos de energia, tem suas turmas e responsabilidades 

a exercer, acreditam que tem as habilidades necessárias para motivarem os alunos e estão 

abertos a novos estímulos.  

Deve-se deixar claro é que a periodicidade da questão do professor estar ou não na fase 

de início de carreira, não deve ser engessada como fixo em anos de experiência, tendo em vista 

que podem variar também segundo a “novidade” da situação de ensino enfrentada. Garcia 

(1999) lembra que um professor que muda para outro nível de ensino, outra escola ou região, a 

qualquer tempo de sua carreira pode passar pelas mesmas dificuldades de alguém que está 

iniciando a carreira. 

Outro fator importante a se levar em conta são as particularidades. Bransford, Darling‑

Hammond e LePage161 (2005, apud GARCIA, 2009, p. 13) defendem que perante as situações 

atuais em que se encontram os professores, é necessário ver o docente como peritos adaptativos, 

ou seja, “pessoas que estão preparadas para fazer aprendizagens eficientes ao longo da vida”. 

Isso ocorre devido à nova conjuntura social em constante mudança exigindo maiores 

capacidades de combinar competência com inovação. Nesse sentido, a noção de início de 

carreira não se apegaria tanto ao tempo de experiência de trabalho, mas as condições de se 

adquirir as competências necessárias para se conquistar tal status. Sendo assim, questões como 

161 BRANSFORD, J.; DARLING-HAMMOND, L. & LEPAGE, P. Introduction. In: L. Darling-Hammond & J. 

Bransford (eds.), Preparing teachers for a changing world. S. Francisco: Jossey Bass, pp. 1-39, 2005. 
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idade, formação, clareza de mundo, etc., podem diferenciar um professor perito e professor 

principiante.  

Cabe ressaltar que, quando se refere a professores peritos não se restringe a um professor 

com mais de cinco anos de experiência, mas, segundo Bereiter & Scardamalia162 (1986, apud 

GARCIA, 2009, p. 14) há pessoas com “um elevado nível de conhecimento e destreza, coisas 

que não se adquirem de forma natural, mas que requerem uma dedicação especial e constante”.  

Fica claro que não é com o simples transcorrer dos anos, com a experiência temporal, que o 

professor perito adquire sua competência profissional, fazendo-se um melhor mestre. 

Na visão dos autores163, os professores peritos possuem algumas características em 

comum:  

complexidade de competências, ou seja, as acções do perito apoiam‑se numa estrutura 

diferente e mais complexa que as do principiante, exercendo um controlo voluntário 

e estratégico sobre as partes do processo, que se desenvolve de uma forma mais 

automática no caso dos principiantes. Em segundo lugar, o perito possui uma grande 

quantidade de conhecimentos, quando comparado com o principiante. Em terceiro 

lugar, assinalam a própria estrutura do conhecimento. [...] os principiantes tendem a 

ter, o que podemos descrever como, uma estrutura de conhecimento ‘superficial’, 

algumas ideias gerais e alguns detalhes relacionados com essa ideia geral, mas não 

inter-relacionados. Por seu lado, os peritos têm uma estrutura de conhecimento 

profunda e de multiníveis, com muitas conexões inter e intranível. A última 

característica que diferencia o perito do principiante é a representação dos problemas: 

o perito recorre a uma estrutura abstracta do problema e utiliza uma grande variedade

de tipos de problemas guardados na memória. Pelo contrário, os principiantes deixam

‑se influenciar pelo conteúdo concreto do problema, pelo que têm dificuldades em

representá‑lo de forma abstracta.

Hernandez (1992) é outra autora que considera o professor perito quando este demonstra 

uma eficácia superior e um elevado rendimento pedagógico em relação da experiência adquirida 

ao longo da carreira. Para a autora isso se verifica na forma como resolve os problemas que lhe 

são impostos durante a atividade, sua adaptação e controle das emoções, sempre levando em 

consideração aos professores principiantes. O que se pode perceber é que tais colocações dos 

autores é que em nenhum momento se referiu a um tempo cronológico, mas capacidades 

intelectuais e de trabalho.  

Isso demonstra que um professor com mais de vinte anos de trabalho, que não tenha 

adquirido as competências necessárias possa ser chamado de principiante e um que no seu 

primeiro ano já desempenhe funções mais complexas possa ser considerado um perito. Garcia 

162 BEREITER, C. & SCARDAMALIA, M. Educational relevance of the study of expertise. Interchange, 17, 

2, pp. 10‑19, 1986. 
163 Ibid., p. 14. 
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(2009a, p. 14) especifica essa abordagem comparativa entre esses dois grupos de professores 

relatando que: 

os professores peritos reconhecem e identificam características de problemas e 

situações que podem escapar à atenção dos principiantes. O conhecimento do perito é 

muito mais do que uma lista de factos desconexos acerca de determinada disciplina. 

Pelo contrário, o seu conhecimento está interrelacionado e organizado em torno de 

ideias importantes acerca das suas disciplinas. Esta organização de conhecimentos 

ajuda os peritos a saber quando, porquê e como utilizar o vasto conhecimento que 

possuem numa situação concreta.  

6.1. Características do início da carreira docente 

Diversos autores (GARCÍA, 1999; TARDIF, 2012; HUBERMAN, 2000; 

PERRENOUD, 2002; VEENMAN, 1984; STEFFY, ET AL., 2000; CAVACO, 1999, entre 

outros) consideram que o professor no início da carreira, encontra-se numa dualidade entre 

contextos adversos e ao mesmo tempo obtendo aprendizagens intensas. De acordo com García 

(1999) essa é uma fase de tensões e aprendizagens, na qual seu maior ganho é adquirir 

conhecimentos profissionais e equilíbrio pessoal, tendo de adquirir diversos conhecimentos e 

competências profissionais, em pouco tempo de trabalho, sendo exigido dele o mesmo que 

profissionais com anos de carreira.  

Com base nessas aprendizagens, Tardif (2012) considera que por ter permanecido 

durante dezesseis anos na condição de estudante, faz com que ele não seja uma tábua rasa, 

porém, tendo muito que aprender para sair do lado obscuro da profissão. Segundo o autor esse 

é “[...] um período muito importante da história profissional do professor, determinando 

inclusive seu futuro e sua relação com o trabalho” (TARDIF, 2012, p. 84). Há certo consenso 

entre os autores que esta fase se caracteriza por ser basilar para a configuração das ações 

profissionais futuras e para a própria permanência na profissão e a melhoria nos processos 

educativos passam pela melhor inserção desse grupo no mercado profissional, tendo em vista 

que as consequências aparecerão mais para frente. 

Segundo Reali, Tancredi, Mizukami (2008), os professores em início de carreira 

caracterizam-se pela energia positiva, esperança e às vezes por fantasias românticas sobre seu 

papel de transformador do mundo. Paralamente a tais sentimentos, vivenciam uma “rede de 

desafios e demandas que têm impacto sobre suas crenças sobre como devem atuar” (REALI; 

TANCREDI; MIZUKAMI, 2008, p. 84). O grande risco que os autores colocam é que o 

conjunto de demandas e desafios pode diminuir as energias positivas dos iniciantes, 
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transformando o otimismo e fantasias em descrença e desesperança. Concordando com as 

visões de Reali, Tancredi, Mizukami (2008, p. 84): 

Este costuma ser um período caracterizado pela incerteza, dúvida e tensão - além de 

se configurar também como um período de aprendizagens intensas em contextos 

pouco conhecidos e cujas tarefas principais são a construção de conhecimentos 

profissionais e a manutenção de equilíbrio emocional. Muitas vezes, essa é uma fase 

marcadamente solitária, em que a imitação acrítica de outros professores prepondera 

e a transferência dos conhecimentos teóricos adquiridos anteriormente para a prática 

é difícil. 

De forma sintetizada, Perrenoud (2002b, p. 18) descreveu as principais características 

peculiares do professor no inicio de sua carreira: 

 Está entre duas identidades, o de ser aluno e de assumir-se como professor;

 o estresse, a angústia, diversos medos e mesmo momentos de pânico assumem enorme

importância, embora eles diminuírem com a experiência e com a confiança;

 precisa de muita energia, de muito tempo e de muita concentração para resolver seus

problemas que o profissional experiente soluciona de forma rotineira;

 a forma de administrar o tempo (preparação, correção, trabalho de classe) não é muito

segura, e isso lhe provoca desequilíbrio, cansaço e tensão;

 passa por um estado de sobrecarga cognitiva devido ao grande número de problemas

que tem de enfrentar. Em um primeiro momento, conhece a angústia da dispersão, em

vez de conhecer a embriaguez do profissional que “joga” com um número crescente

de bolas;

 geralmente se sente muito sozinho, distante de seus colegas de estudo, pouco

integrado ao grupo e nem sempre se sente acolhido por seus colegas mais antigos;

 está em um período de transição, oscilando entre os modelos aprendidos durante a

formação inicial e as receitas mais pragmáticas que absorve no ambiente profissional;

 não consegue se distanciar do seu papel e das situações;

 tem a sensação de não dominar os gestos mais elementares da profissão, ou de pagar

um preço muito alto por ele;

 mede a distância entre o que imaginava e o que está vivenciando, sem saber ainda que

esse desvio é normal e não tem relação com incompetência em com sua fragilidade

pessoal, mas que está ligado à diferença que há entre a prática autônoma e tudo o que

já conhecera.

Perante a caracterização do autor expõe-se o tamanho da dificuldade encontrada pelo 

professor principiante no início da docência. Nesse sentido, verificando que o início da carreira 

constitui uma etapa fundamental na carreira, se não for bem trabalhado pode deixar marcas 

consideráveis. Isso justifica o fato de tantos autores defenderem a ideia de que esta fase daria 

“o tom” da constituição da trajetória docente. 

Tendo por base as caracterizações feitas por diversos autores (ZABALZA, 1994; 

GARCIA, 1999; TARDIF, 2000; TARDIF E RAYMOND, 2000; PERRENOUD, 2002B;, entre 

outros) Lima, et al. (2007) apontaram as principais considerações desses autores nesta fase da 

carreira docente. Ficou constado que tais características podem ter variações de docente para 
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docente em relação à quantidade, qualidade e intensidade de suas manifestações. Com base nos 

diversos estudiosos do tema, Lima, et al. (2007,  pp. 143-144) consideram as principais 

características as seguintes: 

 

 necessidade de controle das situações, insegurança, preocupações, submissão à 

opinião dos profissionais que os professores iniciantes consideram 

superiores/mais experientes; 

 aprendizagens intensivas, por processos de tentativas e erros, e geração de 

expectativas e sentimentos fortes e por vezes contraditórios, que podem, no 

limite, determinar a continuidade ou não na profissão; 

 elevado conformismo às normas e regras sociais existentes na realidade de ensino 

e desejo de agradar aos seus pares; 

 tendência para se identificar com os valores e crenças da maioria; 

 do ponto de vista das teorias da aprendizagem de adultos, os professores, quando 

se iniciam na profissão logo após terem concluído a formação inicial, estão em 

fase de exploração das possibilidades da vida adulta e de início de elaboração de 

uma estrutura estável de vida; assim, os problemas de disciplina são os que mais 

os preocupam, já que eles manifestam uma ausência de autoridade; 

 preocupação com o domínio dos conteúdos; 

 “Choque com a realidade” (expressão cunhada por Veenman); configura-se como 

a diferença encontrada pelos professores entre a idealização da realidade – 

segundo suas vivências anteriores, em especial o que lhe foi apresentado no curso 

de formação inicial – e a realidade tal qual ele agora vivencia pessoalmente na 

inserção profissional; 

 experimentação de diversos modelos de ensino, embora não seja capaz de refletir 

sobre a escolha de um ou outro; 

 autoproteção e concretismo cognitivo; 

 prevalência dos problemas didáticos sobre os pessoais ou organizacionais, 

embora, nesse período, se registrem importantes transformações em nível 

pessoal; 

 diferenciação em função dos contextos de atuação; 

 forte influência das experiências vividas enquanto estudantes  

 

Observando as caracterizações abordadas, podemos considerar as colocações de Day 

(1999, p. 38) que afirma que o resultado esperado e necessário a um desenvolvimento 

profissional eficaz é a mudança do professor, a qual caracteriza como “complexa, imprevisível 

e depende das suas experiências passadas (história de vida e de carreira), da disposição, das 

suas capacidades intelectuais, das condições sociais e do apoio institucional”. Garcia (1999, p. 

118) em suas pesquisas, analisando as principais considerações sobre o início da carreira 

docente em relação aos desafios, angústias, descobertas, aprendizagens da iniciação nessa 

atividade profissional, relata que: 

 

[...] o ajuste dos professores a sua nova profissão depende [...] das experiências 

biográficas anteriores, dos seus modelos de imitação anteriores, da organização 

burocrática em que se encontra inserido desde o primeiro momento da sua vida 

profissional, dos colegas e do meio em que iniciou a sua carreira docente. 
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Tendo em vista a importância dessa fase para a carreira do professor, Romanowski 

(2012, p. 8) considera alguns desafios para o desenvolvimento profissional dos professores em 

início de carreira: 

 desenvolvimento de uma política de reconhecimento de que os professores

principiantes carecem de apoio quando iniciam sua atividade profissional;

 criação de programa de acompanhamento e supervisão destinados a promover o

desenvolvimento profissional de professores em início de carreira;

 estabelecimento de projetos de formação específicos que atendam às demandas

do início do trabalho docente;

 melhoria das condições de vínculo dos profissionais em início de carreira,

proporcionado renumeração e valorização do desenvolvimento profissional;

 revisão de critérios de lotação e designação de trabalho para professores

principiantes que favoreçam sua adaptação aos sistemas escolares;

 fomento para realização de pesquisas sobre este período de desenvolvimento

profissional e para pesquisas colaborativas que visem propiciar contribuição com

a formação e prática desses profissionais em início de carreira.

Observando todas as considerações citadas, verifica-se que os professores iniciantes se 

deparam com constantes decisões difíceis que têm que resolver e que nem sempre estão de 

acordo  com a lógica pedagógica. Esses dilemas constantes são colocados a cada segundo do 

ato de ensinar, seja na fala de conteúdo, na resposta de um aluno, numa decisão a favor de um 

ou de outro, numa atitude mais enérgica, etc. A gestão destes dilemas acaba sendo mais um 

dificultador na adaptação à realidade do dia a dia. Para Toscano, (2012, p. 45) a “gestão dos 

dilemas, por parte do professor principiante, só é possível se este adoptar novas estratégias de 

ensino, aceitar a necessidade de mudança no que diz respeito às suas crenças e, finalmente, 

combinar as novas estratégias com essas mudanças”. A autora164 agrupou os dilemas dos 

professores em três tipos: 

a) Dilemas relacionados com o controlo do ato educativo, ou seja, quando o professor

tem de fazer opções, como por exemplo, escolher entre uma estratégia de ensino-

aprendizagem centrada no aluno ou centrada no professor;

b) Dilemas emergentes da gestão curricular, como por exemplo, valorizar o

conhecimento quotidiano ou impor a cultura de escola aos alunos; fazer uma seleção

de conteúdos de acordo com os ritmos de aprendizagem dos alunos ou aderir a

seleções vindas do exterior; adoptar uma avaliação diferente da convencional ou

apenas quantificar o produto final;

c) Dilemas sócio culturais, ou seja, confronto entre várias culturas dos diversos

intervenientes educativos, as diferentes gerações de professores.

Os dilemas anotados podem representar situações problemas para os docentes, vindo 

a desmotivar ou frustrar seu desempenho. Por outro lado, tais condições podem ser vistos como 

164 Ibid. p. 44. 
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modos de desenvolvimento e desafios a serem ultrapassados. No entanto, para que isso ocorra, 

há a necessidade de reflexão e abertura à mudança, seja num caráter profissional ou pessoal.   

Tendo em vista todas as questões abordadas que caracterizam o início da carreira 

docente, o fator consensual dentre os estudiosos desse período é que podem tornar-se um 

período mais fácil ou mais difícil, dependendo das condições encontradas pelos docentes no 

local de trabalho, das relações com outros colegas e do apoio recebido nessa etapa. Isso ocorre 

devido ao confronto com a realidade e contradições que por muitas vezes o docente novato não 

está apto a superar. É nesta fase da profissão que seus conhecimentos profissionais são 

colocados em xeque e suas atitudes podem facilmente se adaptar e reproduzir de forma 

mecânica, sem uma reflexão crítica ao contexto escolar e à prática nele existente. Tal colocação 

é anotada por Reali, Tancredi e Mizukami (2008, p. 83) relatando que: 

Os primeiros anos da docência compõem uma fase em que o professor aparentemente 

sofre um tipo de “miopia”, pois focaliza suas ações em competências mais voltadas 

para a sua socialização na instituição escolar e no gerenciamento das demandas mais 

imediatas da sala de aula, como o controle da disciplina dos alunos, do que 

propriamente o processo de ensino e aprendizagem.  

Por outro lado, o profissional pode ter uma postura mais arrojada, inovadora e autônoma, 

tendo ciência dos desafios, possibilidades e dos conhecimentos profissionais que embasam sua 

ação pedagógica. Pode se perceber que quando nos referimos ao início da docência, temos que 

levar em conta tanto fatores pessoais quanto profissionais, estruturais e organizacionais. Mesmo 

assim, Tardif e Raymond (2000) apresentam dados de uma pesquisa americana realizada por 

Gold em 1996, no qual 33% dos professores, durante a fase de iniciação na docência, 

abandonam a profissão ou questionam-se sobre a sua escolha profissional e suas perspectivas 

de carreira. Os motivos para tais números podem ser diversos, como veremos a seguir. 

6.2. Problemas no início da carreira docente 

Não há dúvidas que dificuldades são encontradas no início de qualquer de carreira, no 

entanto, no meio docente existem alguns agravantes. Uma questão relevante está no fato do 

desejo e necessidade em se querer os serviços do profissional docente, ou seja, até que ponto é 

que quem necessita dos professores – os alunos – realmente os querem? Explanando melhor, 

caso desejemos a consulta de um profissional da saúde, ficamos muitas vezes “horas” 

esperando, pois queremos e necessitamos de seu trabalho. Se precisar de um advogado, 

engenheiro, pedreiro, ou outro profissional qualquer, podemos ter de aguardar até dias pelo seu 
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trabalho, sem reclamar, pois queremos suas atuações. No caso da profissão docente, devemos 

convir que o jovem ou criança não tem, necessariamente, aquela vontade de estar em um local 

onde ficará ouvindo durante cinco ou seis horas, questões que para ele não são tão relevantes. 

Para muitos alunos a escola não é um local tão desejado e querido, fazendo com que seu 

profissional também sofra tais sentimentos. Se tal questão já é um fator complicador para um 

professor experiente, a situação se agrava quando se está iniciando a carreira sem os tatos 

necessários para se conquistar os desejos dos discentes. Nesse sentido Silva (1997, p. 55) relata 

que:  

 (…) mais do que em qualquer outra profissão, o primeiro ano de exercício da 

docência surge como um desafio em que cada nova experiência se assume mais como 

um teste para avaliar a capacidade de sobrevivência do que uma fase indispensável ao 

processo de desenvolvimento profissional.  

Em suma, diversos autores como Hubermam, 2000; Veenman, 1984, 1988; Cavaco 

1991; Silva, 1997, Garcia, 1999; Gonçalves, 2000; entre outros, descrevem que boa parte dos 

problemas encontrados por professores iniciantes tem ligação direta com um tipo de saber 

idealizado, de uma escola e do aluno idealizado, estruturada muitas vezes em cursos de 

formação inicial. No entanto, depois que saem do ensino superior, há o confronto com a 

realidade quotidiana da sala de aula e do local onde geralmente os desafios acontecem. 

Para García (1999) quatro erros são muito comuns nos professores principiantes. 

Primeiro, uma repetição acrítica de seus pares; segundo, o isolamento dos seus companheiros 

de profissão; terceiro, a dificuldade na transferência didática dos conhecimentos obtidos na 

formação inicial; por fim, ver o ensino como algo técnico, pautado apenas na inserção de 

conteúdo (educação bancária). 

O enfrentamento desses desafios perpassa pelas contradições em sua postura e em sua 

prática, tendo dificuldades de limitar ou atuar em aspectos que, em seu ver, parecem distintos 

e distantes, tal como, ser bonzinho e ser rigoroso, pretende ser construtivista, mas percebe sua 

prática como “tradicional”. Segundo Silva (1997, p.53) nesta  fase  o  professor  sente  “[...]  

como  se  da  noite  para  o  dia  o indivíduo deixasse subitamente de ser estudante e sobre os 

seus ombros caísse uma responsabilidade profissional, cada vez mais acrescida, para qual 

percebe não estar preparado”. A relação pedagógica e a transmissão de conhecimentos torna-se 

complexa, assim como a relação com os alunos indisciplinados ou com um desenvolvimento 

cognitivo acima da média, com pais, colegas e comunidade escolar. A autora considera difícil 

a superação desses problemas, tendo em vista que nesse momento o foco do professor não é a 



176 

educação, mas consigo próprio, no qual se explora minuciosamente o terreno, há o choque entre 

o que se acredita (valores) e as realidades diárias da sala de aula (prática real).

Cavaco (1991) centrou parte de seus estudos nas dificuldades nos docentes em início de 

carreira constando que a irregularidade e inconstância de trabalho são fatores que 

problematizam sua carreira. Isso ocorre, pois necessitam se movimentar por diversas escolas e 

variados níveis de ensino, tendo que se adaptar aos diferentes públicos, organizações e níveis 

de ensino. Nesse sentido Cavaco (1991, p. 165) considera que: 

Insegurança, sobrevivência, adaptações, conformismo, alienação, são termos 

referidos pelos professores, jovens ou recordando o passado, a justificar um percurso 

que leva ao cepticismo perante as oportunidades que por vezes surgem ao fechamento, 

aos desejos, à incompreensão dos que têm outros pontos de vista. Situados na periferia 

da uma periferia – das escolas, do sistema de ensino – os professores no início de 

carreira não têm o domínio cognitivo das estruturas profissionais, nos seus diferentes 

níveis, o que incita a tomar o mundo profissional tal como é, ou parece ser, mais do 

que a rebelarem-se contra ele, a oporem-lhe outros possíveis, diferentes ou até 

antagônicos. 

Garcia (1999), Cavaco (1991), Esteve (1992)  e Veenman (1984) destacam que o 

sistema de colocações leva ao deslocamento do professor de escola para escola, tendo de 

enfrentar grandes distâncias, dificultando a sua inserção no meio profissional e a estabilidade 

da sua vida familiar e social. Os autores acrescentam que geralmente os professores iniciantes 

ficam com os piores horários e com as turmas mais difíceis, tendo em vista que professores 

mais experientes já se estabilizaram nas melhores turmas, horários e escolas, ficando para quem 

inicia apenas aquelas turmas e escolas rejeitadas.  

Considerando tal colocação, Veenman (1984) realizou um estudo sobre os problemas 

dos professores no início de carreira, tendo por referência vasto material bibliográfico165 e 

trabalho de campo com professores com no máximo três anos de experiência. O resultado de 

sua pesquisa permitiu-lhe levantar vinte e quatro problemas, tendo debruçado maior atenção às 

oito mais frequentes: a indisciplina na sala de aula, a falta de motivação dos alunos, a gestão 

das diferenças individuais, a avaliação dos alunos, a relação com os pais ou encarregados de 

educação, a organização do trabalho a realizar com os alunos na sala de aula, os inadequados 

recursos materiais de ensino e a gestão dos problemas individuais dos alunos. O que aparece 

muito claro é que seis desses problemas estão ligados diretamente ao aluno, à sua indisciplina 

e falta de motivação. O quadro abaixo, elaborado por Silva (1997), demonstra os estudos de 

165 O autor pesquisou cerca de oitenta e três pesquisas sobre o tema desde 1961 a 1983. 
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Veenman (1984), que resumiu o levantamento de diversos autores sobre o tema entre 1961 e 

1983. 

Quadro 11 . Os Principais Problemas sentidos pelos Professores 

Categorias Problemas (VEENMAN) (1984) 

Preocupações centradas em si próprio Disciplina 

Desmotivação 

Culturas diferentes e origem social dos alunos 

Relação com os pais 

Condições materiais 

Equipamento inadequado 

Falta de tempos livres 

Conhecimento da política da escola e das suas 

regras 

Conhecimento dos conteúdos que lecciona 

Turmas muito numerosas 

Relação com directores/administradores 

Controlo e organização Organização do trabalho na aula 

Planificação 

Uso efectivo de manuais 

Uso efectivo de diferentes métodos de ensino 

Preocupações com os alunos Gestão das diferenças individuais dos alunos 

Gestão dos problemas individuais dos alunos 

Determinação do nível de aprendizagem dos 

alunos 

Alunos com baixo ritmo de aprendizagem 

Avaliação dos trabalhos dos alunos 
Fonte: Silva (1997, p. 57) 

Perante tais problemas Veenman (1984) observou a ocorrência de mudanças do 

comportamento do professor iniciante, sendo que no início seu estilo era mais democrático e 

que com tais desafios e o ganho de experiência, passa para um estilo severo. 

Em outro trabalho na mesma linha de raciocínio, Veenman (1988) tece considerações 

sobre as relações entre a formação inicial e o início de carreira, considerando que o principal 

problema a ser enfrentado pelos professores no início da carreira é a indisciplina e o 

estabelecimento de regras de conduta de seus alunos. Para o autor, “classroom discipline was 

the most seriously perceived problem area of beginning teachers” (VEENMAN,1984, p. 153) 

fazendo com que os professores nesta fase definam o trabalho docente como fisicamente e 

mentalmente cansativo e esgotador. Garcia (1999) também constatou que uma das principais 

preocupações dos professores no primeiro ano de exercício se centra na motivação dos alunos 

e na gestão do seu comportamento dos alunos. Com base nessa mesma consideração, Cavaco 

(1991, p. 164) relata que: 
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No espaço da sala de aula, na relação directa com os alunos, há também que resolver 

os problemas reais de confronto que os grupos organizados de adolescentes, de uma 

forma ou de outra, impõem ao adulto isolado e que o conhecimento da vida na 

instituição permite tipificar como inexperiente e por isso, provavelmente, limitado no 

seu poder de decisão por receios e hesitações.  

Segundo Marques166 (2007, apud TOSCANO, 2012), esta fase do professor representa 

a dificuldade em mensurar suas atitudes perante os alunos e quais suas consequências para os 

alunos em relação a indisciplina. Para autora essa questão é fundamental no exercício da 

profissão para o professor principiante e digna de atenção, ao que se refere à (in)disciplina. 

Nesse sentido, autores como Tardif (2012) e García (1999) demonstram que nesse período, os 

professores esforçam-se por aceitar seus alunos e seus colegas de trabalho, tentando alcançar 

certo nível de segurança em sua prática. Para ambos os autores isso ocorre, pois os professores 

são mergulhados por uma forte sensação de insegurança e de falta de confiança própria.  

Dentro destes quesitos ainda, principalmente relacionados com a gestão de sala, uma 

dificuldade grave vem a ser a ausência de parâmetros, pois pela falta de experiência não há 

como saber se está no caminho certo ou não, se o aluno aprendeu o suficiente, se a indisciplina 

está no limite ou fora de controle, etc. Sem estes parâmetros fica a questão de “como conduzir 

a aula, como motivar os alunos, como se relacionar com os pais e companheiros e como 

sobreviver pessoal e profissionalmente” (GARCÍA, 2009, p. 16). 

No entanto, cabe lembrar um fator prioritário para o agravamento das dificuldades do 

início da carreira: o isolamento. Garcia (1999) relata que nas escolas, geralmente, o professor 

iniciante fica à mercê da sorte, podendo ou não superar esse momento de adaptação. Nesse 

sentido, sem ter com quem dividir suas dúvidas, acertos e erros, o professor acaba sustentando 

sua prática em atitudes como estudante, reproduzindo a prática de seus antigos mestres, 

dificultando assim sua transformação identitária própria, inovadora e significativa  em suas 

atividades  docente. Dessa forma Garcia (1999, p. 166) relata que: 

Talvez o mais saliente seja o facto de que a cultura profissional de professores recusa 

abrir as portas das aulas para serem objecto de análise por parte do outros colegas. O 

isolamento vai contra o desenvolvimento profissional. A acrescentar a esta limitação, 

está também o facto de a própria organização dos espaços e tempos dificultar a 

possibilidade de observação entre colegas, dado que os professores têm de estar em 

classes separadas. 

166 MARQUES, A. T. Factores de (In) Satisfação Docente na Escola de Hoje: Um Estudo Com Professores do 

1º Ciclo. Porto: Universidade Portucalense. Texto Policopiado, 2007. 



179 

Tal questão é causa de mal estar pelo abandono, tanto por parte dos colegas de profissão, 

embora trabalhando em um ambiente coletivo, quanto pelo pouco apoio institucional nesse 

período. No entanto, Mariano (2006) considera que o fato de estar sozinho na sua sala de aula 

com a sua turma, leva-o a tomar decisões, enfrentar sua insegurança e desafios que obrigam a 

crescer enquanto pessoa e profissional. Porém, há que se questionar o fato do professor pensar 

sozinho sobre sua prática e como terá condições de alterá-la, refleti-la ou transformá-la? Nesse 

sentido, o professor recém-formado será o único responsável pelo seu desenvolvimento 

profissional. Mariano (2006, p. 26) compara a docência a um espetáculo teatral, colocando em 

evidencia que: 

Será que o início na profissão docente, as primeiras aberturas das cortinas precisam 

ser marcadas por tantas dificuldades? É hora de estudarmos, ensaiarmos, atuarmos 

como um elenco que busca fazer com que o espetáculo aconteça da melhor forma 

possível. Não podemos parar na primeira leitura de texto, no primeiro tropeção, na 

primeira gagueira. Um trabalho realizado em equipe, de maneira colaborativa, no qual 

os atores mais experientes procurem ajudar os novatos e estes também se ajudem 

mutuamente pode ser um bom caminho para amenizar os conflitos e as dificuldades 

que vivenciamos no começo da profissão. [...] Enfim, entender a profissão docente 

como um espetáculo que precisa de preparação, ensaio, improviso, atuação – como 

uma peça de teatro que não é unilateral e tampouco linear – e, ainda, assumirmos que 

precisamos construir uma cultura de trabalho coletivo pode ser um caminho em 

potencial para que o espetáculo aconteça de forma cada vez melhor!  

Através dos estudos de Tardif (2012) um dos pontos graves vividos pelo professor 

iniciante é a necessidade de mostrar sua capacidade, argumentando que um grande desestímulo 

do novato é de não se sentir importante em reuniões, orientações pedagógicas ou discussões de 

princípios educacionais. Além disso, assumir a sua dificuldade em público pode apresentar-se 

como outro ponto agravante, tendo em vista que o professor, ao demonstrar isso pode deixar 

claro sua incapacidade, podendo ser alvo de críticas de seus pares. 

Essa fase onde a solidão acaba sendo muito forte, o professor busca força no que mais 

sabe que são seus conhecimentos recém-adquiridos na universidade. No entanto, a relação 

teoria e prática acabam se transformando em outro problema nessa fase, devido à falta de 

experiência. Nesse sentido, Mariano (2006, pp. 88-89) afirma que:  

Os estudos que apontam para tal aspecto enfatizam a ausência de relações entre a 

teoria e a prática. Os professores em início de carreira não conseguem estabelecer 

relações entre estas duas importantes dimensões da profissão docente, o que só 

aumenta o hiato existente entre elas.  
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Relacionando a questão da falta de amparo e o saber trabalhar com o conhecimento, 

Flores (2003, p. 148) cita que:  

(…) ao iniciar a actividade docente, de forma autónoma, os professores não se sentem 

preparados para enfrentar as realidades da escola e da sala de aula (que atribuem à 

discrepância teoria/prática) e evocam a sua experiência enquanto alunos para resolver 

as dificuldades diárias com que se vão confrontando.  

Tal questão sobre uso dos conteúdos nos leva ao estudo de Alarcão (2007), o qual 

demonstra que estamos vivendo na era da informação e/ou comunicação, porém, nem sempre 

as atitudes dos professores correspondem a essa condição. A autora considera que essa situação 

se diferencia de docente para docente, mas que em sua generalidade, o professor novato quer 

usar sua autoridade na questão de ser portador da informação, sendo necessário construir novos 

referenciais para dar conta de sua realidade peculiar. 

Esse trato com os alunos com realidades diferentes são considerados por Garcia (2009b) 

como outro desafio enfrentado pelos docentes iniciantes, referindo-se exclusivamente aos 

valores da sociedade. Segundo o autor “o valor da sociedade atual está, diretamente, relacionado 

com o nível de formação de seus cidadãos e com a capacidade de inovação e empreendimento 

que esses possuem” (GARCIA, 2009b, p. 7), o que exige dos profissionais uma constante 

atividade de reflexão, formação e aprendizagem, fatores estes ainda em desenvolvimento nessa 

fase da carreira.   

Outra das principais dificuldades, segundo diversos estudiosos tais como Veenman, 

(1984, 1988), Garcia (1999, 2009b), Huberman (2000), Cavaco (1999) entre outros, sentida 

pelos iniciantes é relativa à aprendizagem dos alunos e sua falta de interesse. Essa está presente, 

de uma maneira ou de outra, com mais ou com menos intensidade, em todas as pesquisas aqui 

referidas. Segundo os estudos o desinteresse dos alunos exige muito dos iniciantes, tendo em 

vista que muitos alunos estão na fase da adolescência, período no qual é comum um 

comportamento de contestação às normas e regras impostas pela sociedade. Tal atitude é vista 

pelos adolescentes como de prestígio frente a seus grupos. Nesse sentido, o professor acaba 

sendo obrigado a disputar com outros interesses mais atrativos do que sua aula. 

Além desses problemas enfrentados pelos docentes, os autores citados, além de outros, 

descrevem outras situações difíceis nessa fase, tais como baixa remuneração, gestão de tempo, 

organização do planejamento, número de alunos em sala, linguagem adequada, medos, 

insegurança, instabilidade de emprego, etc. 
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Alguns dos autores citados consideram que uma forma de amenizar tal situação é a 

existência da figura de um professor experiente como um modelo, um espelho. No entanto, 

Garcia (1999, p. 114) considera que a “imitação acrítica de condutas observadas noutros 

professores” também é um grave problema comum nessa fase da profissão. Para o autor, o 

professor iniciante tende, mesmo que inconscientemente, a repetir de forma mecânica a postura 

desse professor com mais experiência, mesmo considerando que a construção da autoimagem 

se dá a partir das influências de seus pares. García (1999) demonstra que esta é uma fase do 

processo de aprender a ser professor, na qual é comum haver um professor modelo, inspirador 

da postura pedagógica do recém-formado. 

De modo geral, a maioria dos autores evidenciam os potenciais problemas dos 

professores no início da carreira, sendo esse período marcado por crises em termos de percepção 

de auto eficácia e de identidade profissional. Huberman (2000) revela que esse período é 

considerado pelo professor como um dos piores da vida profissional docente, no entanto, o autor 

considera que a fase mais crítica esteja entre 10 a 15 anos de serviço, na fase de questionamento. 

Sobre isso Huberman (2000, p. 43) cita que: 

Os sintomas de tal atitude podem ir desde uma ligeira sensação de rotina até uma 

“crise” existencial efectiva face à prossecução da carreira. Para um outro perfil-tipo, 

nota-se o desenvolvimento progressivo de uma sensação de rotina a partir da fase de 

estabilização, sem que as pessoas passem por uma actividade inovadora significativa. 

Isso pode ser considerado por alguns como uma grande contradição entre as pesquisas 

que colocam o início de carreira como aquele em que se desenvolve maior dificuldade e menor 

ânimo do professor. Porém, Jesus & Santos (2004) consideram que essas pesquisas não são 

contraditórias, mas complementares, já que tais profissionais podem ter perdido a motivação 

por dois motivos: primeira hipótese é que inicialmente estavam mais motivados e superaram as 

dificuldades do início, mas depois caíram em uma rotina de trabalho, distanciando-se dos 

alunos, desiludindo-se com o sistema e procurando uma realização pessoal fora da profissão. A 

segunda probabilidade é que aqueles professores que, desde o início não conseguem trabalhar 

adequadamente com os problemas e dificuldades, mas persistem na carreira, as consequências 

explodem na fase de questionamento. Para os autores “os professores podem ter maior ou menor 

motivação em diferentes períodos da carreira, embora a fase de ingresso na profissão docente 

seja potencialmente a mais problemática e a mais marcante no percurso profissional do 

professor” (JESUS & SANTOS, 2004, p. 49). 
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No entanto, se a literatura sobre o tema considera essa fase os piores anos, também a 

considera como um momento fundamental para mudanças e desenvolvimento profissional, 

tendo em vista a citação de Perrenoud (2002b p.14): 

 

[...] favorecem a tomada de consciência e o debate... Enquanto os profissionais 

experientes não consideram ou nem percebem mais seus gestos cotidianos, os 

estudantes medem o que supõem ser serenidade e competência duramente adquiridas. 

[...] a condição de principiante induz em certos aspectos, a uma disponibilidade, a uma 

busca de explicação, a um pedido de ajuda, a uma abertura à reflexão. 

 

Outro ponto relevante nas pesquisas levantadas é que geralmente os alunos afirmam sua 

preferência a professores mais novos e aliado a isso, muitos docentes em início de carreira 

demonstram sentir-se melhor próximo dos alunos do que dos próprios pares de profissão. 

Segundo Cavaco (1999, p. 115) em muitos casos a proximidade de idade torna-se uma fator de 

aproximação, que os faziam se “sentir melhor nas aulas do que na sala dos professores”. 

Independente da idade, problema ou fase de inserção na carreira, cabe a cada um superar 

melhor ou pior esta fase da vida profissional. Sabendo que sentimentos como insegurança, 

medo, incerteza são tão peculiares ao início de qualquer carreira, Cavaco (1991, 1999), 

Gonçalves (2000) e Hubermam (2000) destacam a ocorrência do sentimento de descoberta 

nesse período profissional, identificando assim um paralelismo, que esta fase conserva, entre a 

sobrevivência ou o choque com o real e a descoberta, sendo a última motivadora para suportar 

e superar a primeira.  

6.3. O período de sobrevivência e descoberta no período inicial 

Com base nas colocações anteriores pode-se perceber que essa fase da carreira é dotada 

de sentimentos fortes e significativos que marcam a identificação com a profissão perante as 

práticas e no próprio desenvolvimento da carreira. Segundo Garcia (1999) os professores 

obtêm conhecimentos, habilidades e atitudes nesta fase, mas ainda sabem pouco sobre suas 

atitudes educativas e sua adaptação à profissão. 

Nesse sentido, Huberman (2000) fez o levantamento de diversos autores tais como 

Fuller167 e Field168, relatando que o início da carreira pode ser marcado por dois estágios: 

“descoberta” e de “sobrevivência”, no qual o profissional se confronta com a realidade e 

                                                           
167 FULLER, F. Concerns of teachers: A developmental perspective”. American Educational Research Journal, 

6, pp. 207-226. 1969. 
168 FIELD, K. Teacher development: A study of the stages in the development of teachers. Brookline: Teacher 

Center Brookline. 1979. 
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complexidade da situação profissional em que pode ocorrer o “choque do real”. Para Cavaco 

(1999, p. 168), esses estágios são importantes para moldar o profissional, salientando: 

 [...] que se podem valorizar as situações de inquietação, de questionamento, por que 

são potencialmente favoráveis à produção criativa de coisas, de ideais, de novas 

representações. Constituem passagens, momentos em que há que se esclarecer o que 

é problemático a fim de reduzir a consciência de desordem e de perda de sentidos, 

para que as pessoas se apropriem conscientemente do seu poder de intervir naquilo 

que lhes diz respeito.  

No que se refere ao estágio da descoberta, Huberman (2000, p. 39) destaca que essa fase 

“traduz o entusiasmo inicial, a experimentação, a exaltação por estar, finalmente, em situação 

de responsabilidade (ter a sua sala de aula, os seus alunos, o seu programa), por se sentir colega 

num determinado corpo profissional”. Neste estágio de descoberta, Gonçalves (2009) afirma 

que a entrada na carreira é vivida sem maiores dificuldades e que os professores, mesmo que 

aparentemente, se sentem preparados para sua atuação. A vontade de pôr em prática o que 

adquiriu na universidade, de poder controlar tempos e espaços, materiais didáticos, programas, 

etc., faz com que a fase de descoberta seja cheia de ilusões, fantasias e expectativas. Lima et al. 

(2007, p. 140) consideram que essa fase: 

apesar de todo o nosso sofrimento, passamos a fazer parte de um corpo profissional; 

experimentamos a sensação de responsabilidade por algo que é “nosso”; temos a nossa 

própria turma de alunos; somos amadas por eles; aprendemos tão interessantes coisas, 

a partir de variadas fontes (nossos alunos, nossas colegas, nossa formação e tantas 

outras). 

O aspecto da descoberta, por sua vez faz com que essas experiências, associadas aos 

sentimentos de alegria e de tranquilidade permita ao docente novato suportar o “choque da 

realidade” e assim, permanecer na docência. Flores (1999, p. 110) alerta que esse momento é 

de “uma intensa fase de aprender a ensinar em que redefine e consolida a sua atuação na 

procura de um equilíbrio pessoal e profissional”. Complementando a autora, Cavaco (1999, 

p.39) analisa que a fase descoberta:

É um aspecto que se traduz no entusiasmo na vontade de descobrir [...] a 

experimentação, a exaltação por estar finalmente, em situação de responsabilidade (ter 

a sua sala de aula, seus alunos, o seu problema, o seu programa) por se sentir colega 

num determinado corpo profissional [...]. 

Através dos estudos de Lima et al. (2007) sobre a descoberta no início da carreira os 

autores enumeraram alguns sentimentos importantes desta fase:  



184 

 a possibilidade de aprender com nossos alunos;

 a aprendizagem com os pares, fossem elas mais experientes ou não;

 A formação acadêmica, apesar de alguns professoras iniciantes desqualificarem a

formação  inicial;

 o afeto e o acolhimento aos alunos, se sentindo valorizados;

 O protagonismo no qual podem desempenhar ao fazer escolhas, sendo capazes ou não

de promover alterações;

No entanto, Huberman (2000) e os autores citados, demonstraram que paralelo às

sentimentos de descoberta encontram-se os sentimentos de sobrevivência na fase inicial da 

carreira, sendo que este, com suas dificuldades, pode influenciar até mesmo na permanência, 

ou não, do professor na carreira. Farber169 (1991, apud DAY, 1999, p.86), estudando sobre o 

mal-estar docente anota que: 

apesar de muitos professores iniciarem a sua carreira com a ideia de que o seu 

trabalho é socialmente significativo e gratificante, esta perspectiva desvanece-se à 

medida que as dificuldades inevitáveis do ensino [...] interagem com assuntos 

pessoais e com sua vulnerabilidade, bem como com a pressão social e outros 

valores, resultando em num sentimento de frustração e conduzindo a uma reavaliação 

das possibilidades da profissão e do investimento que nela se tenta fazer. 

Para Huberman (2000) o aspecto de sobrevivência tem a ver com o “choque de 

realidade”, com o encontro inicial perante a complexidade e a imprevisibilidade que marcam a 

sala de aula, com as disparidades entre os propósitos educacionais e o dia a dia nas classes e 

escolas, com a deturpação do trabalho, com a dificuldade em associar o ensino e gestão de sala 

de aula, com a ausência de materiais didáticos, etc. Nesse sentido, Huberman (2000, p. 39) relata 

que: 

O aspecto da “sobrevivência” traduz o que se chama vulgarmente o “choque do real”, 

a confrontação inicial com a complexidade da situação profissional: o tactear 

constante, a preocupação consigo próprio (“Estou-me a aguentar?”), a distância entre 

os ideais e as realidades quotidianas da sala de aula, a fragmentação do trabalho, a 

dificuldade em fazer face, simultaneamente, à relação pedagógica e à transmissão de 

conhecimentos, a oscilação entre relações demasiado íntimas e demasiado distantes, 

dificuldades com alunos que criam problemas, com material didáctico inadequado, 

etc.  

169 FARBER, B. A.  Crisis in education. Stress and burnout in the american teacher. São Francico: Jossey-Bass 

Inc. 1991. 
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Valli170 (1992, apud LIMA et al., 2007, p. 142) destaca que nesse momento de 

sobrevivência a “imitação acrítica de condutas de outros professores; o isolamento; a 

dificuldade em transferir o conhecimento adquirido na formação inicial e o desenvolvimento 

de uma concepção de ensino mais técnica”.  

Segundo Reali, Tancredi & Mizukani (2008, p. 83) como forma de mecanismo de 

sobrevivência, vários professores novatos que enfrentam esse processo “priorizam as relações 

interpessoais em detrimento das aprendizagens dos conteúdos específicos, via acordos tácitos 

em que ensinam pouco, mas mantêm boas relações com os alunos”. Para os autores essa fase é 

marcada por questões práticas de sala de aula e em aprendizagens com base no ensaio-e-erro. 

Os autores171 constataram em suas pesquisas que nesse momento podem ocorrer algumas 

características tais como: 

 

rejeição ou abandono dos conhecimentos acadêmicos; transposição de uma concepção 

teórica sem uma análise mais aprofundada dos problemas; questionamento da prática 

pedagógica e da cultura escolar. O ajuste a normas, valores, propósitos e limitações 

institucionais; a submissão estratégica aos valores e concepções da instituição escolar 

ou o não questionamento e a tentativa de mudança da situação com que não concorda. 

 

Tardif (2012) enfatiza em seu trabalho que a situação inicial de sobrevivência na 

profissão docente como sendo um momento crucial e complexo, em que o conjunto de 

dificuldades, vivido muitas vezes na solidão e no isolamento, tem feito com que um grande 

número de professores abandonem a carreira ou questionem-se sobre a sua escolha profissional 

e suas perspectivas de carreira.  

Embora geralmente os sentimentos de sobrevivência e descoberta caminhem juntos no 

momento do início da carreira, os estudos mostram que o segundo aspecto permitiria superar o 

primeiro. Por outro lado, alguns professores podem apresentar apenas um desses componentes 

como dominante. Nesse sentido, na supremacia da “descoberta”, o início da docência tende a 

apresentar-se mais descomplicado, já quando o aspecto vigente for a “sobrevivência”, essa fase 

se mostrará mais complexo devido às contradições e problemas enfrentados. Tendo em vista 

esse último caso, Veenman (1984) considerou que sua maior consequência é o choque de 

realidade, no qual o docente iniciante tende enfrentar para superar os impactos na vida 

profissional. 

                                                           
170 VALLI, L. Reflective education cases and critiques. Bew York: State University of New Press, 1992. 
171 Idem.  
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6.3.1. O Choque com a Realidade 

Com o objetivo de relatar as dificuldades e os sentimentos dos professores no começo 

de sua atuação docente tem sido usado o conceito de choque com a realidade. Tal conceito teve 

origem com Kramer (1974), que pesquisou as diferenças entre os novos profissionais e suas 

realidades de trabalho (VEENMAN, 1984). No entanto, perante o meio docente, tal expressão 

(culture shock ou reality shock) se popularizou com Veenman (1984) que estudou tal questão 

perante os ideais missionários desenvolvidos durante a sua formação inicial. O autor denota em 

seus estudos que a entrada na carreira docente tende a tornar-se difícil e dolorosa, podendo 

provocar uma crise de identidade. Essa primeira fase é descrita como o professor estando 

perdido e muitas vezes sem saber o que fazer ou a quem recorrer. Nesse sentido o autor relata 

que “the transition from teacher training to the first teaching job could be a dramatic and 

traumatic one” (p. 143). Além disso, destaca a complexidade desse momento afirmando que 

"the assimilation of a complex reality which forces itself incessantly upon the beginning 

teacher, day in and day out” (p. 144). 

Na literatura internacional em geral, diversificam-se as denominações sobre este período 

de transição: “shock de la realidad”, “shock  de transición”, “praxis shock”, 

“reinwascheffect” (VEENMAN, 1988). No entanto, independente da origem tais designações 

são colocadas para demonstrar a ruptura radical dos ideais e crenças formadas durante a 

formação inicial, perante a difícil e conflituosa realidade da vida quotidiana na sala de aula. 

Segundo García (1999), essa fase na profissão docente possui características próprias 

que a diferenciam das demais profissões, até mesmo no que se refere ao choque da realidade, 

que o autor caracteriza como sendo a diferença entre aquilo que é adquirido durante a formação 

inicial e aquilo que é enfrentado no cotidiano das escolas. Tardif (2012) verifica esse momento 

como choque de transição, como sendo a passagem do ser estudante para o ser professor, ou 

seja, os novatos analisam que os ideais desejados durante a universidade pouco se equiparam à 

realidade do dia a dia da sala de aula. Na visão de Silva (1997, p. 53), “a entrada de um adulto 

jovem na carreira docente, numa sociedade em mudança, é difícil, conflituosa e, por vezes, 

frustrante, podendo provocar uma crise de identidade e pôr em causa as crenças e valores aceites 

pela sociedade”.  

Outro autor que utiliza a mesma nomenclatura é Corcoran172 (1981 apud MARQUES, 

2011, p. 13) que defende que este momento “pode conduzir a um estado de paralisia, que torna 

172 CORCORAN, E. Transition Shock: The Beginning Teacher’s Paradox. Journal of Teacher Education, 32 

(3), pp. 19-23. 1981. 
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os professores incapazes de transferirem para a sala de aula as capacidades que aprenderam e 

desenvolveram durante o seu estágio curricular”. Huberman (2000, p. 39) verificou que nem 

todos os professores passam pela situação do choque com a realidade ou ficam desiludidos com 

o início da prática docente, caracterizando esse momento da fase de sobrevivência com o

questionamento “o que estou fazendo aqui?”. Nesse sentido, Toscano (2012, p. 58) verifica que 

“quando os professores principiantes entram na carreira docente deparam-se com um “choque 

com a realidade” e, consequentemente, “o choque entre os dois eus”.  

O sucesso da transição bem sucedida está na capacidade que cada pessoa tem em adaptar 

os seus comportamentos e o modo de agir face a mudança que o início da carreira implica. 

Neste sentido, fica claro que o conceito choque com a realidade se define como o confronto 

entre um tipo idealizado da profissão docente e a realidade do cotidiano escolar em que cada 

professor pode adaptar-se ao seu modo, adquirindo novos conhecimentos e criando sua 

personalidade.  

Tendo por base estudos diversos sobre o tema, Toscano (2012, p. 58) demonstra que “os 

professores principiantes experimentam uma transição na carreira, ao deparar-se com a 

necessidade de aprender novos hábitos sociais na criação da sua identidade profissional”. Tal 

qual Garcia (1999), a autora enfatiza que tal consideração não pode ser vista apenas para o 

ingresso inicial em uma carreira, já que a mudança de nível também pode gerar o choque, tendo 

em vista que é o confronto entre o “eu” pessoal e o “eu” profissional. Sendo assim Toscano 

(2012, p. 58) defende que:  

uma vez que a experiência da mudança da escola para o primeiro emprego é sempre 

traumático, que metaforicamente designam por “estrada acidentada” (The Rocky 

Road), onde acontece o choque entre o eu pessoal e o eu profissional. Ou seja, o 

percurso até se tornarem professores pode ser descrito como complexo e acidentado, 

estando frequentemente associado a conflitos interiores e tensões.  

Tendo em vista tais definições, Veenman (1988) chama-nos atenção para os motivos 

deste choque, que se estabelecem tanto no âmbito pessoal e contextual, tais como formação 

inadequada (muita teoria e pouca prática), escolha indevida da profissão, características 

pessoais e situações problemáticas encontradas durante a atuação, etc. O que se percebe é que 

esse choque de realidade ocorre quando o professor principiante percebe que deixou de ser 

público e passou a ser o personagem principal, fato este que se não for bem gerido pelo docente, 

junto aos gestores escolares, profissionais mais experientes ou mesmo instituições 
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governamentais173, pode provocar danos irreparáveis à construção do perfil do docente que 

começa a se construir como profissional. 

Ao analisarmos os estudos de Muller-Fohbrodt et al174 (1978, apud VEENMAN, 

1984) podemos verificar cinco categorias que manifestam o choque com a realidade: 

 percepção dos problemas - refere a problemas encontrados no seu entorno tais como

horários incompatíveis, esgotamento físico, cansaço, stress, frustrações e angústias.

 mudanças de comportamento - relaciona-se com a interiorização de questões externas

nos quais afetam seu meio de trabalho.

 mudança de atitudes - estão ligadas diretamente com o consentimento e aceitação de

alterações e manutenções no sistema. Questões ligadas a métodos de ensino e medidas

conservadoras, sem o professor fazer como acredite que seja melhor, pode desencadear

esse sentimento.

 mudança de personalidade - baixa autoestima e desestabilidade emocional afetam na

personalidade do docente, repassando a ele sentimento de incompetência.

 abandono da profissão - é o ponto máximo, o auge do choque de realidade. Devido às

desilusões citadas acima, a única solução para professor é o abandono da profissão,

tentando a sorte em outra carreira.

Além disso, o autor ainda considera causas pessoais (escolha equivocada da profissão,

atitudes impróprias como falta de ética ou caráter) e causas situacionais (defasagem na 

formação inicial, relações autoritárias, burocráticas e hierárquicas dos superiores, insuficiência 

de materiais e recursos, isolamento no local de trabalho, alunos habituados a um estilo de 

ensino autoritário, relação conflituosa com pais, trabalho excessivo, entre outros).  

173 Papi & Martins (2010, p. 44) anota que nos países europeus há uma rede de estudos, políticas e análises 

comparadas sobre várias temáticas nas áreas da Educação e Formação denominada Eurydice, na qual “além de 

ressaltar a relevância do apoio ao professor iniciante para facilitar a entrada na profissão, ainda apresenta um 

panorama de algumas Medidas de Apoio aos Novos Professores”. No caso do Brasil, tal como o estudo sobre o 

início da carreira, propostas de apoio também são raras. Reali, Tancredi e Mizukami (2008) relatam que quando 

um profissional em fase inicial recebe alguma forma de auxílio em suas dificuldades, esta parte geralmente da 

iniciativa voluntária de um outro professor mais experiente, sem nenhuma ligação institucional. As autoras citam 

apenas um programa oficial de apoio aos professores denominado PROFA (Programa de Formação de Professores 

Alfabetizadores), desenvolvido pelo MEC e que em alguns municípios no qual um dos objetivos é acompanhar 

professores em seu primeiro ano de exercício profissional, junto a professores veteranos nas experiências 

cotidianas. 

Outra proposta vem através do projeto de lei n. 227, datado de 2007, referente à Residência Pedagógica, 

tal qual a Residência Médica, em que prevê um período de formação na escola com o acompanhamento por um 

professor experiente, que terá o intuito de orientar seu trabalho dentro da filosofia educacional, trato com os alunos, 

etc. 
174 MULLER-FOHRBRODT, G. Et Al. Der Praxisschock bei junge, 1978. 
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Segundo Ryan175 (1979 apud MARQUES, 2011, p. 15), existem outras razões que 

desvendam o choque com a realidade tais como:  

 os  professores  têm  dificuldades  no  seu  primeiro  ano,  porque  não  estão

preparados para as exigências da profissão;

 não existem critérios explícitos para a selecção dos professores;

 os professores principiantes adquirem um treino geral e não estão preparados

para trabalhos específicos em escolas específicas.

Na visão de Silva (1997) a grande consequência entre o choque do mundo privado dos 

professores e a realidade do meio socioprofissional é que surge um ambiente de insegurança, 

medos e frustrações, muitas vezes aliado a convicções e valores de experiências passadas, que 

podem interferir na imagem do docente. Para o autor esse ciclo vicioso só se quebra à medida 

que o professor organiza o seu modo de refletir, proporcionando o seu desenvolvimento, 

autoconhecimento, autoestima e abertura à mudança, fazendo com que assim haja o 

desenvolvimento pessoal e profissional. 

Enfim, tais características apontadas pela literatura não podem ser consideradas fixas ou 

padronizadas. De acordo com García (1999), estar-se-ia ignorando a dimensão peculiar e 

pessoal de cada docente, que possibilita verificar, por exemplo, que o choque de realidade não 

engloba a todos os professores novatos com a mesma veemência. 

6.4. A influência da formação inicial 

Analisando os diversos autores até aqui estudados, uma máxima parece prevalecer em 

boa parte deles: a falta de preparação por parte dos docentes para as exigências do seu trabalho. 

Além dos fatores situacionais já apontados, as dificuldades dos professores no começo da 

carreira sempre caem nas deficiências da formação inicial. Ao entrar em contato com a sala 

de aula e com os alunos, os recém-professores se percebem em um mundo em que não estão 

preparados, por falta de técnicas e métodos para levar os alunos à construção do conhecimento. 

A consequência disto acaba sendo a prática de transmissão de conteúdo, mantendo a pedagogia 

tradicional de repasse de conhecimento e os sofrimentos já relatados anteriormente. Neste 

sentido, Veenman (1984, p. 167) já destava que: 

175 RYAN, K. Toward understanding the problem: At the threshold of the profession. In: HOWEY, K. R., BENTS, 

R. H. (eds.). Toward meeting the needs of the beginning teacher. Lansing, MI: Midwest Teacher Corps 

Network. 1979. 
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many authors of the sampled studies could not resist the temptation to blame teacher 

education for the problems of the beginning teachers. This is an unjustified accusation. 

(...) it is unjustified to think that teacher education could anticipate all the future 

problematic situations of beginning teachers, not to say simulate these situations (...) 

it is dangerous to argue that each difficulty in the first year(s) of the teaching career 

must be a starting point for training activities and that teacher education must be 

reduced to those things that can be directly applied. 

Zanella (2011, p. 5) destaca que em boa parte dos cursos de Licenciatura, o “ conteúdo 

teórico é desenvolvido em mais de 80% do currículo do curso, sendo que os outros 20% 

são destinados às disciplinas práticas”. Alvarez, et al.176 (1993, apud JESUS & SANTOS, 

2004, p. 52) destacam que vários autores refletem que a “falta de formação prática e os 

excessivos conhecimentos teóricos fornecidos nas instituições de formação inicial de 

professores é fator do choque com a realidade” ou mesmo da desmotivação do docente ao 

iniciar a profissão. Nesse sentido Behrens177 (2005, apud ZANELLA, 2011, p. 1) relata que “os 

professores, ao se graduarem, consideram-se prontos e acabados. Este fato tem sido o maior 

entrave na capacitação docente. Na realidade, muitos professores nunca mais voltam a discutir 

a teoria e a prática de sua ação docente. Quando muito discutem o conteúdo a ser trabalhado”. 

Os autores que estudam a formação docente deixam claro que apesar de haver um foco 

no conteúdo específico, não se pode esquecer que esses cursos são de licenciatura, portanto, o 

enfoque maior deveria ser dado na forma de transmissão desses conteúdos, ou seja, os 

conteúdos formadores da disciplina junto ao processo transformador da mesma. Na visão de 

Zanella (2011) para boa parte dos docentes, as defasagens de um bom trabalho didático em seu 

processo de formação não são percebidas até o instante em que batem de frente com a realidade, 

como falta de recursos, falta de estratégias de ensino, desconhecimento de realidades sociais, 

etc. Só a partir desse choque que os recém-professores percebem as deficiências didáticas e 

pedagógicas práticas de seus cursos de formação. Esteve (1991 p. 118) é um dos autores que 

enfatiza tal questão colocando que: 

Os futuros professores não estão mal preparados no domínio dos conteúdos de ensino, 

mas ninguém lhes chamou a atenção para o facto de terem um papel muito importante 

a desempenhar na dinâmica da classe e na sua organização. Dominam os conteúdos a 

transmitir, mas não têm uma ideia precisa do modo de estruturá-los e de tomá-los 

acessíveis aos alunos de diferentes níveis.  

176 ALVAREZ, C.; BLANCO, J.; AGUADO, M.; RUÍZ, A. et al. Revisión teórica del burnout o desgaste

profesional en trabajadores de la docencia. Caesura, 1993. 

Canoas, n. 2, v. 2, p. 47-65, 1993. 
177 BEHRENS, M. A. Formação continuada dos professores e prática pedagógica / Marilda Aparecida Behrens; 

apresentação Marcos Tarcisio Masetto. – Curitiba: Champagnat, 1996. 
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Para Garcia (2009a, p. 10), os professores iniciantes saem de seus cursos de graduação 

conscientes de sua formação ineficiente nessa área, e as suas principais críticas estão voltadas 

para sua “organização burocratizada, o divórcio entre a teoria e a prática e a excessiva 

fragmentação do conhecimento que se ensina, e a escassa vinculação com as escolas”. Daí vem 

a importância dessa fase da carreira que para o autor é o momento de aprender a ensinar, isto é, 

o período de inserção profissional. Dentro dessa perspectiva Romanowski (2012, p. 1) discute

que: 

a formação assume maior relevância para os professores principiantes, pois é neste 

período que ocorre uma intensificação do aprendizado profissional e pessoal, a 

transição de estudante para professor, a condição de trabalho leigo para profissional, 

de inexperiente para expert, de identificação, socialização e aculturação profissional 

[...] No Brasil, o número de professores iniciantes é elevado, muitos não possuem 

formação adequada e assumem a docência em condições precárias. Esta situação é 

agravada pela falta de políticas e programas direcionados a este período de iniciação 

do desenvolvimento profissional do professor, em que se intensificam as incertezas 

das escolhas feitas e as primeiras sistematizações práticas, conforme apontam os 

estudos realizados a este respeito. 

Observando os autores estudados, percebe-se que este não é um fenômeno exclusivo de 

um país, mas uma questão mundial. Feiman (1982, p. 1), por exemplo, vai à mesma linha de 

pensamento relatando que “there is a general impression that teachers think their education 

courses are too theoretical and not sufficiently pratical”. Em sua pesquisa o autor demonstra 

que à medida que os professores mais experientes trazem vivências da sua formação inicial, a 

grande maioria considera que a teória superou em muito a prática, sendo está conquistada com 

o passar do tempo. Relatando os casos específicos de formações que necessitam tanto da

pedagógica quanto da matéria específica, Esteve (1991, p. 100) constatou que: 

Os professores do ensino secundários formam-se em universidades que pretendem 

fazer investigadores especializados e nem por sombra pensam em formar professores. 

Não é, portanto de estranhar que sofram autênticos. "choques com a realidade", ao 

passarem, sem preparação adequada, da investigação sobre química inorgânica, ou da 

sua tese de licenciatura sobre um tema altamente especializado, para a prática de 

ensinar a quarenta crianças de um bairro degradado os conhecimentos mais 

elementares da química ou da filosofia. 

O desenvolvimento de explanação de possíveis realidades em sala de aula pode não ser 

aceite por alguns, sendo vista como desmotivadora. No entanto, Ross e Altmaier178 (1994, apud 

JESUS & SANTOS, 2004, p. 52) consideram que a “antecipação ou previsão realista das 

condições da profissão docente pode servir de vacina para o choque com a realidade, ajudando 

o professor a ter mais resistência aos efeitos das potenciais fontes de mal-estar profissional”.

178 ROSS, R. R.; ALTMAIER, E. M. Intervention in occupational stress. London: Sage Publications, 1994.
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Porém, é necessário estar alerta para não considerar que as dificuldades e os problemas 

no início da carreira apenas se devem à formação inicial, tendo em vista que os saberes da 

experiência é que irão moldar o docente novato. O professor no início da profissão que não se 

empenhar na busca dos conhecimentos lhe foram oferecidos indevidamente na formação inicial, 

tende a ter maiores dificuldades na sua atuação como professor. Garcia (2009a) reforça que, 

independente da qualidade do curso de formação, existem situações que só serão vivenciadas 

pela prática, em especial no primeiro ano de exercício profissional. 

6.5. Socialização em busca da sobrevivência 

Pelo que se percebeu através dos estudos dos autores referentes ao tema sobre o início 

da carreira é que esta fase é fundamental para um continuum na profissão. A grande questão é 

como construir, estruturar, alicerçar e ultrapassar bem essa fase? Alguns estudiosos (GARCIA, 

1999; CAVACO, 1991, 1999; SCHÖN, 2000; VEENMAN; 1988; TOSCANO, 2012; TARDIF, 

2012; ESTEVE, 1992; PERRENOUD, 2002; entre outros) já nos deram algumas indicações, 

tais como formação continuada, ensino reflexivo, desenvolvimento de saberes, etc. No entanto, 

não se pode esquecer que essa fase se dá basicamente na escola perante um grupo de 

professores, da gestão da escola, das organizações,  ou seja, do próprio local de trabalho 

como meio socializante para os professores iniciantes.  Nessa linha pensamento, Nóvoa (1991, 

p. 15) relata que “mais do que formar professores (a título individual), as escolas normais

produzem a profissão docente (a nível colectivo), contribuindo para a socialização dos seus 

membros e para a génese de uma cultura profissional”. Concordando com tais considerações 

Cavaco (1991, p. 162) complementa afirmando que: 

sempre se reconheceu o valor da apropriação dos saberes profissionais através da 

experiência. Aprende-se com as práticas do trabalho, interagindo com os outros, 

enfrentando situações, resolvendo problemas, reflectindo as dificuldades e os êxitos, 

avaliando e reajustando as formas de ver e de proceder. Também se aceita que a 

entidade profissional do professor se afeiçoa num processo de socialização centrado  

na  escola, tanto através  da apropriação  de competências  profissionais,  como pela  

interiorização  de normas e valores que regulam a actividade e o desempenho do papel 

de professor. 

Garcia (2009b) considera que através da constante inserção na carreira docente, ocorre 

o aprendizado da interiorização dos valores que marcam a cultura escolar. Para o autor o

processo de socialização dos iniciantes é parecido ao imigrante que chega a um país no qual a 

língua não faz parte de seu repertório, com sua cultura e normas de funcionamento.  
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Tardif (2012), Huberman (2000) e Garcia (1999) enfatizam que a socialização e o 

percurso do profissional docente em uma organização escolar são primordiais no 

desenvolvimento profissional. Nesse sentido, Tardif (2012, p. 70) alerta que: 

A carreira é também um processo de socialização, isto é, um processo de marcação e 

de incorporação dos indivíduos às práticas e rotinas institucionalizadas das equipes de 

trabalho. Essas equipes de trabalho exigem que os indivíduos se adaptem a essas 

práticas e rotinas, e não o inverso. Do ponto de vista profissional e da carreira, saber 

como viver numa escola é tão importante quanto saber ensinar na sala de aula. Nesse 

sentido, a inserção numa carreira e o seu desenrolar exigem que os professores 

assimilem também saberes práticos específicos aos lugares de trabalho, com suas 

rotinas, valores, regras, etc. 

Mesmo sabendo que o ambiente escolar é muito bem conhecido pelo professor novato 

através dos períodos vividos como aluno ou estagiário, é importante enfatizar que esse processo 

não é tão simples, já que é marcado por imprevisibilidades, rituais e rotinas no quais os 

imprevistos são constantes. No início da trajetória docente algumas estratégias são utilizadas 

com mais frequência pelos professores, que necessitam inclusive de apoio para enfrentarem 

essa fase. Garcia (1999, p. 118) destaca que as mais utilizadas são a “recordação de outros 

professores que tinham tido no tempo de estudantes; os familiares professores; os alunos; a 

experiência; os colegas e outros (autodidatismo, alunos particulares, aperfeiçoamento, etc.)”. 

Tendo em vista isto, Fernandes (2008, p. 134) ao se referir à socialização docente no começo 

da carreira alerta que:  

em qualquer profissão a socialização é um processo difícil, mas que, na de professor, 

há que enfrentar certos desafios, como por exemplo, certas atribuições de 

responsabilidade e liderança que são entregues aos professores principiantes, tal como 

o são aos professores mais experientes, testemunhando a forma como a educação e as

escolas estão organizadas.

Nesse sentido, conforme constata Freitas (2000), o desejo de acertar, de ser reconhecido 

por seus pares, junto ao compromisso com os alunos, permite aos iniciantes enfrentar e superar 

as dificuldades, tendo em vista que abandonar a carreira representaria muito mais que deixar 

um emprego, mas a renúncia de projetos pessoais. Garcia (2009b) relata que a grande 

preocupação nessa fase devem ser duas: ensinar e aprender a ensinar. Como relatam Tardif & 

Raymond (2000), a conscientização de que com o passar do tempo, através da evolução na 

carreira docente, grande parte dos professores iniciantes desenvolvem maior segurança e 

domínio sobre seu trabalho diário e sobre as situações em que ocorrem, estes se sentirão mais 

confortável perante as exigências da profissão.
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Fica em evidência que se a etapa de transição de aluno para professor, vivenciada pelo 

novato, for percorrida com tranquilidade, as chances de que ele tenha êxito no restante do 

percurso da sua trajetória profissional são muito maiores.  
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CAPÍTULO 7. Formação do profissional de História

“A História é a testemunha dos tempos, a luz da verdade, 
a vida da memória, a mensageira da velhice, 

 por cuja voz nada é recomendado senão a imortalidade do orador.” 

Cícero em “De oratore” 

Analisando a citação do orador e político romano Marco Túlio Cícero (106 a.C - 43 

a.C), demonstra tanto a conceituação como a função da história179, no qual era compreendida

como um conjunto de experiências dos homens, tendo a função de auxiliar as pessoas em seu 

processo humano. As tradições repassadas hereditariamente, em forma de memórias levavam a 

humanidade a guiarem suas vidas através da reprodução de obrigações morais. Nesse sentido, 

cabia ao orador influenciar os ouvintes, a perpetuação da “História como Mestra da Vida” 

(Historia Magistra Vitae) a fim de satisfazer a uma determinada demanda de orientação com 

exemplos a serem reproduzidos. 

Passado mais de dois mil anos do orador Cicero nos colocamos diante de uma geração 

de jovens dentro de um contexto sócio-histórico-cultural tão diverso, em contato constante com 

avanços da tecnologia, fruto de uma era da informática, caracterizado pela mudança constante, 

levando a uma conflitante relação entre sociedade e o meio escolar. Perante tudo isso, está o 

professor de História diante deste presente contraditório, no qual deve transmitir a “História 

como Mestra da Vida” e suas relações com o passado. Nesse caso, não me refiro ao passado 

pelo que já se foi, mas o passado em encontro com o presente. No entanto, comparando a 

sociedade de Cícero e de professores de História hoje, podemos verificar que o passado de hoje 

é muito mais rápido do que a anos atrás, tendo em vista que os ritmos da sociedade consumista 

e tecnológica atual dificultam a realização das devidas relações, pois já se transformou em 

passado, sem utilização, descartável. Segundo Bittencourt (1998, p. 14) tal fato se refere “não 

(a) um passado saudosista ou como memória individual ou coletiva, mas, simplesmente, um

passado ultrapassado”. 

Estando perante este mundo de avanços e retrocessos, diferenças e semelhanças, 

permanências e mudanças, torna-se fundamental (como um dos focos desta tese) verificar 

como o professor de História em início de carreira (ou mesmo com experiência) está inserido 

perante as concepções de história na atualidade, suas visões contemporâneas de ensino, 

179 Faremos uso aqui de História com inicial maiúscula para referência à disciplina, e história com inicial minúscula 

para nos referirmos ao conjunto de acontecimentos e processos históricos. 
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dicotomias com as pesquisas ou mesmo compreender os por quês de diversas questões 

pertinentes a educação histórica. 

No entanto, é importante lembrarmos que tanto História (como ciência) e vida (prática) 

sempre estiveram relacionadas, seja nos interesses de satisfazer as carências de orientação das 

sociedades, ou na necessidade do estabelecer parâmetros que possibilitem comprovar às 

narrativas da ação temporal dos seres humanos. Dessa forma, Fonseca (2004, p.40) defende 

que a História busca: 

 

Compreender as diversas maneiras como homens e mulheres viveram e pensaram suas 

vidas e a do espaço. Ela permite que as experiências sociais sejam vistas como um 

constante processo de transformação; um processo que assume formas muito 

diferenciadas e que é produto das ações dos próprios homens. O estudo de História é 

fundamental para perceber o movimento e a diversidade, possibilitando comparações 

entre grupos e sociedades nos diversos tempos e espaços. Por isso, a história ensina a 

ter respeito pela diferença, contribuindo para o entendimento do mundo em que 

vivemos e também do mundo em que gostaríamos de viver. 

 

Ter respeito pela diferença, entender o mundo, perceber a diversidade, entre outros são 

alguns dos atributos dados a história, o que faz com que haja uma relação muito intrínseca entre 

história e vida, no qual tem norteado o trabalho historiográfico sem o qual não faria sentido a 

construção do conhecimento histórico, seja em sala de aula ou nos centros de pesquisa. Sobre 

isso Jörn Rüsen (2001, p.74) compreende que a história, para ser compreendida como tal, 

obrigatoriamente deve se relacionar com a vida, citando que: 

 

[...] “História” é exatamente o passado sobre o qual os homens têm de voltar o olhar, 

a fim de poderem ir à frente em seu agir, de poderem conquistar o futuro. Ela precisa 

ser concebida como um conjunto, ordenado temporalmente, de ações humanas, no 

qual a experiência do tempo passado e a intenção com respeito ao tempo futuro são 

unificadas no tempo presente.  

 

Na visão de Fonseca (2005, p. 96) “[...] somente o ensino de História comprometido 

com a análise crítica da diversidade da experiência humana pode contribuir para a luta 

permanente e fundamental da sociedade: direitos do homem, democracia e paz”. No entanto, 

é importante salientar que a história por si só é impotente, sendo necessária a proliferação de 

seus ideais, fato esse que se consume através do seu ensino. É através do ensino de História, e 

consequentemente de seu profissional maior, o professor, que nos permite sentirmos sujeitos da 

história, como integrante e participante do processo sócio-histórico, perante um caráter 

formativo de reflexão sobre nossa própria realidade. 
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Com essa compreensão, podemos verificar o professor da disciplina de História como 

um sujeito com desejos por mudanças sociais e políticas, porém, com um desafio gigante, 

uma vez que além de contribuir com alfabetização histórica, tem também de realizar a 

alfabetização básica do aluno – ler, escrever, compreender, interpretar, etc.  

Na visão de Góis (2002), a história se constitui num ótimo laboratório de transformação 

da sociedade, possibilitando ao aluno desenvolver a lógica de uma ciência social. O autor 

salienta que história não é o acúmulo de informações, mas, ferramenta para a compreensão do 

funcionamento da sociedade hoje e noutros tempos, num dado contexto sócio-histórico e 

cultural. 

Nesse contexto o autor afirma que tais questões de desenvolvimento só se fazem através 

do pensamento reflexivo-crítico do professor tendo por base a relação temporal antes/depois, 

questão esta que auxiliará na explicação do contexto histórico de fatos, orientando assim o 

aluno. Góis (2002) salienta ainda que a importância desse conhecimento e formação não se 

restringe ao período escolar, mas sim a uma formação para a vida. 

Com base nessas colocações, Rüsen (2001) anota que a reestruturação do pensamento 

histórico e seu processo de aprendizagem devem partir do presente, no qual a vida cotidiana 

foi e é base e consequência de todo o processo histórico. Levar em conta o mundo dos 

estudantes não é deixar de lado o rigor intelectual ou do valor do conhecimento histórico, mas 

permitir que a apropriação deste conhecimento se faça com significação, fazendo com que haja 

sentido as aprendizagens. Segundo Fonseca (2005, p. 37) o estabelecimento da relação entre o 

que já foi adquirido pelo aluno dentro de sua cultura e o novo conceito a ser adquirido no 

ensino de História, permite mostrar que “[...] o professor de História não opera no vazio. Os 

saberes históricos, os valores culturais e políticos são transmitidos na escola a sujeitos que 

trazem consigo um conjunto de crenças, significados, valores, atitudes e comportamentos 

adquiridos em outros espaços educativos”. 

Perante esses saberes as serem transmitidos, Droysen (2010, p.41) já defendia no final 

do século XIX que a linguagem histórica deveria chegar à população de “ forma palatável, 

não enfadonha, e concomitantemente, teria de contemplar um grau de cientificismo que 

outorgasse credibilidade ao narrado. O cientificismo não anularia o didatismo, pois a História 

deveria ser credível e compreensível”. 

Usando os pensamentos de Prats (2006), podemos verificar que a história não se trata 

somente do relato do passado, mas da análise, explicação e compreensão do presente. Nesse 

sentido, Prats (2006, pp. 196-197) argumenta sobre as finalidades da História, anotando que: 
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- Prepara os alunos para a vida adulta;

- Permite construir esquemas de diferenças e semelhanças;

- Potencializa nas crianças e adolescentes um sentido de identidade;

- Contribui para o desenvolvimento das faculdades mentais por meio de um estudo

disciplinado, uma vez que a História depende em grande medida da investigação

rigorosa e sistemática. O conhecimento histórico é uma disciplina para a formação

de ideias sobre os fatos humanos, o que permite a formulação de opiniões e análises

muito mais estritas e racionais sobre as coisas. O processo que leva a isto é um

excelente exercício intelectual;

- Enriquece outras áreas do currículo;

- Estuda a mudança e a continuidade nas sociedades;

- Explica a complexidade dos problemas sociais;

- Potencia a racionalidade na análise do social, do político.

Tendo em vista tais finalidades da História, podemos considerar que esta disciplina  

permite ao aluno acumular um conjunto de dados importantes para a vida. Porém, quando esse 

conjunto de dados é transmitido sem problematização, esta se torna uma “educação bancária” 

(FREIRE, 2011) pautada na memorização mecânica de grandes episódios históricos, 

contribuindo minimamente na formação de um senso crítico do aluno. O uso desse modelo de 

ensino de História faz com que o aluno não se veja como agente deste processo. Isto prova 

também que o simples domínio dos conhecimentos históricos a ser transmitido pelo professor 

não é condição necessária para a garantia da aprendizagem dos alunos, mesmo sabendo que seu 

conhecimento prévio é fundamental no saber histórico. Nesse sentido, Caimi (2006, p. 21) nos 

esclarece que: 

Se é correto afirmar que ninguém ensina, qualificadamente, um conteúdo cujos 

fundamentos e relações desconhece, também é possível supor que a aprendizagem 

poderá ficar menos qualificada, se o professor desconsiderar os pressupostos e os 

mecanismos com que os alunos contam para aprender e os contextos sociais em que 

estas aprendizagens se inserem. 

O que deve ficar claro para qualquer profissional da História é perceber que o passado 

é o que ocorreu e a História é o processo de investigação que analisa e explicita este passado. 

7.1. Função do ensino de História 

Como se percebeu ao nos sentirmos sujeitos da História, podemos nos colocar como 

atuantes e participantes do processo sócio-histórico, ressaltando assim na importância do 

ensino da disciplina História dentro de seu caráter formativo,  de contribuição para a 

compreensão do mundo e reflexão sobre nossa própria realidade. Dentro desse contexto, Marc 
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Bloch (2001, p.65), exalta a necessidade de conhecer a História, tendo em vista que “[...] a 

incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado”.  Nesse mesmo viés, 

mas focando o processo de ensino, Vasconcelos180 (1998, apud MORAES, 2007, p. 17) 

demonstra que “[...] a disciplina de História exerce um papel preponderante na formação do 

cidadão e dependendo como é ministrada, poderá contribuir ou não com a formação de um 

homem consciente, crítico e transformador da realidade social e de si próprio”. 

Como deixa bem claro o autor citado, o ensino de história pode “contribuir ou não com 

a formação de um homem consciente”, tendo em vista que um dos conceitos mais criticado 

é a assimilação da História como um processo linear, no qual o processo histórico se faz 

através da ordenação cronológica de fatos e eventos, ou mesmo a narração de forma factual.  

Essa versão da história pode ser criticada ao verificarmos que os “pilares da instrução histórica 

dos nossos jovens não podem ser constituídos tendo como base os manuais historiográficos 

que, por exemplo, elegem determinados homens como os únicos responsáveis pela 

construção histórica da nação” (MORAES, 2007, p. 17), mas que o correto seria priorizar a 

assimilação da construção da história como processo dinâmico.  

É logico que no ensino de História, o fato não pode ser execrado, no entanto, o grande 

problema está na simples forma de narrativa e descritiva dos fatos, no qual se prioriza apenas a 

memorização, linearidade e cronologia. Isso além de causar desagrado da disciplina desenvolve 

certo grau de conformismo e passividade, cancelando qualquer possibilidade de transformação 

através do conhecimento científico. O ensino pautado dessa forma cria um sentimento de 

verdade histórica, sem questionamento ou conexão com o presente.  

Essa forma de transmitir à disciplina de História, tida como ensino tradicional é herdeira 

das concepções e conclusões da forma com que se deveria ser ensinado no século XIX, a fim 

de privilegiar um grupo dominante, para interesses da elite. Isso se percebe nas considerações 

de Schmidt e Cainelli (2004) no qual essa forma de ensino tradicional de História, consagrou-

se como ciência que estuda o passado, valorizando os fatos políticos, as ações individuais, 

elevando a figura de heróis, debruçando-se exclusivamente com o estudo dos fatos. Para 

Schmidt (2005a, p. 204), o ensino tradicional de História, necessita ser superado, já que: 

vem provocando o desinteresse por parte dos jovens alunos, quando lhes são 

apresentados um amontoado de fatos históricos destinados a ser memorizados sem 

que saibam para que e sem significado. Esse ensino exclui a possibilidade de 

compreensão da globalidade real, dificultando o estabelecimento de relações entre a 

história estudada e a história vivida no presente.  

180 VASCONCELOS, M. M. Ensino de História: concepções e praticas do Ensino Médio. In: BERBEL, N.A.N. 

Metodologia e problematização: fundamentos e aplicações. Londrina: Eduel, p. 75 – 115, 1998. 

http://www.sinonimos.com.br/assimilacao/
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No entanto, é importante lembrar, conforme as palavras e Dias (2008, p. 39) que “a 

simples abolição do questionário ou a incorporação de novas linguagens e recursos, ou ainda a 

proposta de abordagens temáticas dos conteúdos não superam por si só o ensino tradicional de 

História”.  

Como se percebe a História pode ser usada para diversos fins e por diversos grupos, 

dependendo das intenções a serem promovidas. Um exemplo claro está na própria manutenção 

e legitimação do poder, no qual, segundo Fonseca (2003), diversos governos, ao assumirem 

o poder, reescrevem a história do seu povo colocando em destaque alguns “heróis” e/ou

renegando outros personagens tidos como irrelevantes ou perigosos para o seu contexto. 

Observando tal questão de forma mais aprofundada, alguns exemplos podem elucidar 

melhor tal questão. Marc Ferro181 (1983, apud MORAES, 2007) demonstra que os manuais 

de História do Iraque omitiram a informação de um período de servilismo e subordinação a 

outras nações. Neste caso, a opção adotada para tal narrativa histórica foi de fortalecer raízes 

soberanas do país e eliminar qualquer sentimento de humilhação de seu povo. Outro caso bem 

claro é citado por Todorov182 (1999, apud MARQUES, 2007) no qual relata a atitude dos 

Astecas em destruir qualquer documento histórico dos povos dominados, apagando assim a 

memória dos conquistados. 

O canadense Christian Laville (1999) também pesquisou sobre essa influência da 

história na construção dos órgãos governamentais. Segundo o autor, relatando a questão 

estadunidense, demonstra que o governo federal americano mostrava-se inquieto em relação 

ao ensino da História, basicamente por duas razões. Primeiramente, “porque se julgava que os 

homens de negócios americanos perdiam muito por conhecerem insuficientemente as culturas 

estrangeiras; em seguida, porque se acreditava que a história facilitaria a integração das 

minorias culturais” (LAVILLE, 1999, p. 128). No entanto, o autor coloca que essa abertura à 

história mundial, poderia levar a um relativismo cultural e colocar em perigo a civilização 

ocidental branca e cristã e por consequência a civilização norte-americana. O autor183 

demonstra que “ao se abrir à história social, aos imigrantes, às mulheres, aos negros, ao tratar 

do Klu Klux Klan e do McCartysmo, as normas estariam querendo obscurecer heróis como 

Washington, Thomas Edison ou Paul Revere e deixando apenas um pequeno espaço para a 

Constituição”. 

181 FERRO, M. A manipulacao da História no ensino e nos meios de comunicação. São Paulo: Ibrasa, 1983. 
182 TODOROV, T. A conquista da América. A questão do outro. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
183 Idem. 

http://www.sinonimos.com.br/servilismo/
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O autor traz outro exemplo marcante, referindo-se a Inglaterra, no qual possuía um 

programa nacional para a disciplina de História. Isso permitia que os grupos escolares e os 

docentes usufruíssem de grande liberdade para definir o que ensinar e sua prática do ensino. 

No entanto, o governo conservador de Margaret Thatcher, passou e se preocupar com isso. 

Suas preocupações se fundavam no fato de que não se ensinasse o suficiente a respeito da 

Inglaterra e das glórias do passado. A versão de verificar o que está próximo do aluno era 

utilizado, mas não era o que se pretendia, já que “nos enclaves de comunidades culturais onde 

se procurava tornar a história facilmente acessível aos alunos, com assuntos próximos da 

realidade deles, em detrimento, segundo os conservadores, da aquisição de uma memória 

comum bem britânica” (LAVILLE, 1999, p. 129). 

A decisão tomada para a questão foi a preparação de exames nacionais e um programa 

nacional de história (National Curriculum for History) “com abundantes conteúdos pré-

determinados”184. 

No entanto, um dos mais emblemáticos fatos que mostram a importância do ensino de 

História está nas “decisões tomadas pelos vencedores ao fim da Segunda Guerra Mundial, de 

proibir o ensino da História ministrado nos países vencidos, a fim de neutralizar seus conteúdos 

factuais antes de substitui-los por outros”185. Segundo Laville (1999) foi uma das primeiras 

decisões, do Alto Comando aliado em Berlim, atingindo também a Itália e o Japão.  

No caso do Brasil, um dos casos mais interessantes a fim de impor a história como 

condutora do governo ocorreu logo após 1889, no qual os republicanos recém-instalados 

apresentaram a figura de D. Pedro II, o antigo monarca, como um velho fraco, debilitado e 

incapaz. No entanto, a figura do seu pai, D. Pedro I, é retratada como um jovem forte, viril 

e valente. Observando a imagem de ambos pode parecer paradoxal um filho velho, pai novo, 

como podemos observar nas figuras abaixo.  

 

  

                                                           
184 Idem. 
185 Ibid., p. 130. 
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Figura 3 - Comparação entre os imperadores 

D. Pedro I D. Pedro II

Fonte: http://www.sohistoria.com.br/ 

No entanto, observando o contexto em que tais imagens eram apregoadas, podemos 

perceber que a intenção de relacionar a figura do Imperador idoso aos moldes de governo 

decadente sem futuro e arcaico. Por outro lado, era necessário preservar a figura de D. Pedro I 

como um herói para a pátria, fato este fundamental para os republicanos com seus novos 

intuitos de fomentar a república brasileira recém-formada, mesmo sendo este um português e 

não um brasileiro.  

Os fatos citados acima, tais como muitos outros186 deixam bem claro a importância da 

História e seu ensino, a fim de consolidar ou destruir a identidade da nação. No entanto, 

uma questão importante pode ser levantada. O que seria dos governantes ou agentes 

governamentais a fim de promover essas imposições históricas, sem a figura do professor? 

Tendo em vista que as situações vivenciadas pelo ensino de História no século XXI são frutos 

de posições tomadas ao longo do processo de transformação da educação brasileira, 

buscaremos expor conjuntamente a história de seu ensino com a evolução histórica de seu 

profissional do ensino, a fim de entender quem é esse professor de História hoje. 

7.2. Ideais historiográficos do ensino de História 

Pelo que se pode perceber, o ensino de História demonstrou-se de extrema importância 

para os objetivos pré-determinados de grupos dominantes mas, sem referências diretas ao seu 

profissional: o professor de História.  

186 Para conhecer outros fatos ver LAVILLE, Christian. A guerra das narrativas: debates e ilusões em torno do 

ensino de História. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 19, nº 38, p. 125-138. 1999 
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Alves (2011, p. 19) declara que na antiguidade e no mundo medieval ocidental, a 

aprendizagem de História pautava se na “transmissão da memória às futuras gerações e, 

consequentemente, a construção do conhecimento histórico”,  formando assim um ensino e 

aprendizagem de uma cultura histórica de pertencimento, como algo de todos.  

Para o autor, a partir do processo de cientificização moderna da história, no século 

XVIII, com a inauguração da metodologia de pesquisa, inaugurada pelo Iluminismo, a 

formação da consciência e do pensamento histórico sai do espaço público e assume o espaço 

privado. O ato de transmissão e ensino da História às futuras gerações passa por um processo 

de análise mais apurada e estruturada, com objetivos claros e não mais como simples memória 

aleatória. Dava-se início a Didática da História destinada a treinar professores que teriam por 

função transformar o saber histórico acadêmico em saber histórico escolar, com os devidos 

interesses vigentes. Na visão de Rüsen (2010, p.23) a Didática da História tinha a função de 

ser: 

[...] uma disciplina que faz a mediação entre a história como disciplina acadêmica e o 

aprendizado histórico e a educação escolar. Assim, ela não tem nada a ver com o 

trabalho dos historiadores em sua própria disciplina. A didática da história, sob essa 

visão, serve como uma ferramenta que transporta conhecimento histórico dos 

recipientes cheios de pesquisa acadêmica para as cabeças vazias dos alunos.  

O histórico da função da Didática da História passava a ser de reprodução sem 

reflexão aos estudantes e futuras gerações, cabendo aos alunos assimilar ideologicamente a 

manutenção no poder, fato este denominado de “Didática da Cópia” (RÜSEN, 2010, p.89). 

Tal questão vai dar resultados tão relevantes que diversos regimes totalitários, ditaduras 

governamentais e até mesmo nações recém-formadas apoiaram-se nessa forma de construção 

da história, com o objetivo de perpetuar suas ideologias, pensamento e imposições, facilitando 

assim o processo de formação da mentalidade de seu povo a seus ideais. 

No caso do sistema educacional de História no Brasil, verificaremos que desde o início 

da constituição do Estado brasileiro, já se propunha um ensino de História tendo como objetivo 

a construção de uma identidade nacional que impedisse o desmembramento do territorial, tal 

qual ocorrera no restante da América Latina. Com tal viés, a formação histórica da elite 

brasileira focava a formação dos cidadãos através da identificação com vultos nacionais, 

fazendo com que se sentissem participantes de uma mesma cultura e mesma tradição. A 

nacionalização, focada no início da formação do Estado Nacional brasileiro tinha por objetivo 

ver o estrangeiro enquanto ameaça à ordem constituída e os focos antinacionais como inimigos 

da nação. No entanto, poderemos perceber que durante toda formação da história do Brasil, o 
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ensino de História esteve focado nos interesses governamentais a fim de construir o cidadão 

que melhor lhe interessasse. Nesse sentido, visando focar na pertinência da importância do 

ensino dessa área e também seu processo de pesquisa cabem algumas considerações de seu 

desenvolvimento histórico no Brasil. 

7.2.1. Formação histórica do ensino e pesquisa de História no Brasil 

O estudo sobre a disciplina de História antes do século XIX no Brasil é bastante 

complexo, tendo em vista que, até então, não era considerada uma disciplina ou eixo de estudo 

em nosso território. Durante o período do Brasil Colonial, o sistema educacional baseava-se nas 

normas, procedimentos e orientações pedagógicas dos jesuítas, no qual o estudo da história era 

usado especificamente através de textos clássicos de historiadores greco-romanos como: Tito 

Lívio, Xenofonte, Tucídides, Tácito e outros nomes da Antiguidade. No entanto, o objetivo não 

era um ensino específico de História, mas com o objetivo de encaminhar os estudos de 

Gramática, Retórica, Humanidades, Filosofia e Teologia, fazendo com que “a história não se 

constituía, pois, como disciplina escolar e tinha na verdade, função instrumental, com objetivos 

exteriores a ela” (FONSECA, 2006, p. 39). 

Mesmo assim fica claro que nessas condições, o uso da história no processo educacional 

estava atrelado diretamente ao Ensino Religioso. Pelos primeiros trezentos anos do Brasil sob 

domínio português, não se percebe a separação clara entre a história sagrada e a profana, 

em que os estudos de textos bíblicos em detrimento à historiografia laica eram uma forma de 

controle através da religião. 

Mesmo após a reforma pombalina (1759), com a expulsão dos jesuítas, os textos de 

História da religião e da Antiguidade clássica greco-romana continuavam, com a função de 

narrar fatos marcantes e personagens heroicos, indicados ainda aos estudos de Gramática e 

Retórica. Com isso, Cardoso187 (2001, apud TAIS FONSECA, 2003, p. 41) aponta que o ensino 

de História, apesar de indiretamente, tinham as instruções de assegurar a observância das: 

obrigações do homem cristão, e do vassalo e cidadão, para cumprir com elas, na 

presença de Deus e do seu Rei e em benefício comum da sua Pátria, aproveitando-

se, para este fim, dos exemplos que forem encontrando nos livros no seu uso, para 

que desde a idade mais tenra vão tendo um conhecimento   das    suas    verdadeiras 

obrigações    

187CARDOSO, M. L. História da educação de crianças e jovens carentes nas instituições militares: do Brasil 

colônia até o final do segundo reinado. Dissertação, Educação. Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio 

de Janeiro, 2001. 
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A partir do início do século XIX, ocorre a formação e consolidação de diversos Estados 

Nacionais, fortalecidos com os ideais dos pensamentos pós-revolução francesa. Dentro deste 

pensamento, o ensino de História passou a ter um local de destaque. O resgatar de um passado 

glorioso, os grandes feitos de seus “ heróis”, as conquistas e vitórias deveriam ser absorvidas 

pelas novas gerações, a fim de unir os vários setores de uma sociedade em uma fronteira 

emocional e física que estava sendo erguida.   

Nesse momento da formação dessas nações, a produção do sentimento de pertença 

torna-se fundamental, tanto para as questões políticas como para as econômicas. É nesse 

momento em que o ensino de História torna-se um espaço de propagação do ideal nacionalista, 

formando-se através da memória social, de lembranças de um espaço mítico, levando então à 

manutenção ou expansão deste espaço. 

Dentro deste contexto, a introdução do ensino de História no Brasil surge com o 

processo da Independência (1822), a partir das discussões sobre a formação de um sistema 

educacional para o Império. O ensino de História passa a ser apontado pela possibilidade da 

construção de uma nação, identidade e a unidade nacional.  

Não podemos esquecer que a elite que se estabelecia no novo país, necessitava de 

um elo entre esse grupo e a população, a fim de legitimar seu poder. Isso mostra que a 

semente para o nascimento da historiografia (ensino e pesquisa) brasileira está na necessidade 

da legitimação. 

Para afirmar essa legitimação do poder no início do Brasil imperial foram criados dois 

estabelecimentos ligados à história e suas vertentes: o Imperial Colégio Pedro II (1837), ligado 

diretamente a nobreza, no qual o ensino de História era usado como modelo curricular para 

todas as demais escolas brasileiras e o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro (IHGB) 

(1838),  tendo seus membros, em grande parte professores do Colégio Pedro II, no qual se 

organizava a produção de uma identidade nacional oficial, baseando-se no estudo do progresso 

e evolução de sociedades europeias, formando assim uma História Acadêmica, no qual 

subsidiaria o Colégio Pedro II. Segundo Fonseca (2006, p. 46): 

do século XIX até a década de 30 do século XX, as elites políticas e intelectuais 

colocaram a questão da identidade no centro de suas reflexões sobre a construção da 

nação [...] o IHGB tinha a missão de elaborar uma história nacional e de difundi-la 

por meio da educação, mais precisamente por meio do ensino de história.  

Podemos perceber então que desde o início, a visão historiográfica estava separada entre 

ensino e pesquisa, mas com o intuito único de manter um grupo hegemônico no poder. Nesse 
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sentido, Abud (1998, p. 30) demonstra que “[...] enquanto a escola foi criada para formar 

os filhos da nobreza da Corte no Rio de Janeiro e prepará-los para o exercício do poder, 

cabia ao IHGB construir a genealogia nacional, no sentido de dar uma identidade à nação 

brasileira [...]”.  

Essa preocupação da introdução da disciplina de História no currículo das escolas 

brasileiras, leva nos a observar a importância de um currículo. Para a autora, o currículo 

“constitui o instrumento mais poderosos de intervenção do Estado no ensino, o que significa 

sua interferência, [...] na formação da clientela escolar para o exercício da cidadania, no sentido 

que interessa aos grupos dominantes” (ABUD, 1998, p. 28). Neste caso específico, apesar do 

currículo nos mostrar um conjunto de referências e informações científicas que um aluno deve 

ter em sua formação, o currículo em que o Ensino de História se insere nesse período estava 

diretamente ligado também pela moral cristã.  Bittencourt (1992-3, p.195) lembra-nos que 

os professores além de “[...]  ensinarem a  leitura, escrita  e rudimentos  de aritmética, 

deveriam preocupar-se em fornecer elementos da moral religiosa, segundo os preceitos da 

doutrina católica e introduzir leituras sobre a Constituição do Império e a História do Brasil”. 

Fonseca (2003, p.47) complementa essa fala ao referir-se que “[...] à História atribuía-se a 

função de formação moral de crianças e jovens, fosse pelos princípios cristãos [...] fosse pelo 

conhecimento dos fatos notáveis da História do Império [...]”.  

Além dessa moral cristã, os estudantes de história deveriam estar cientes dos fatos 

políticos fundamentais para o ensino, que segundo Bittencourt (2004, p. 79), baseavam-se na 

“descoberta do Brasil – o nascimento da nação que era notadamente branca, europeia e cristã; 

a Independência e o Estado Monárquico, que possibilitaram a integridade territorial e o 

surgimento de uma grande nação”. 

Segundo Fonseca (2005, p. 47) o ensino de História adquiria um caráter de formação 

moral e religiosa, ligado a “uma História eminentemente política, nacionalista e que exaltava a 

colonização portuguesa, a ação missionária da Igreja Católica e a monarquia”. Nesse sentido, o 

ensino de História tinha suas características de pedagogia da religião, mas ao mesmo tempo de 

pedagogia da civilização. 

Com isso podermos perceber que a sociedade estava sendo moldada através de um 

currículo pré-estabelecido. Isso nos mostra também que mesmo após a fundação do Colégio 

D. Pedro II e do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, a Igreja Católica não deixou de

exercer sua influência no ensino. No entanto, essa formação só admitia meninos, rejeitava-se 

a população branca pobre e, principalmente, o negro. Segundo Bittencourt (1992-3, p. 204), 
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o ensino de História ensinado no Brasil tinha suas bases elaboradas na Europa188, no qual

“[...] não havia espaço para o continente americano e o Brasil não era sequer mencionado no 

espaço histórico elaborado, mesmo quando descreviam as grandes descobertas portuguesas”. 

Com relação à formação de professores de História nesse período, Bittencourt (2004) 

nos lembra que não havia nada de oficial e que os livros didáticos eram os únicos 

direcionamentos de método de ensino da disciplina. A memorização de fatos, datas e nomes, 

por meio de leituras dos docentes e da elaboração de questionários que, em seguida eram 

avaliados através de provas orais ou escritas. Nesse sentido Bittencourt (2004, p.85) destaca 

que: 

insistiu na importância do método do ensino de História, o qual se tornou a alma do 

livro. Cada lição do livro deveria ser exposta pelo professor e lida pelo aluno, que em 

seguida, fazia um resumo. Tal resumo seguia um roteiro apresentado como quadro 

sinótico, dividido em personagens, atributos, feitos e acontecimentos e datas. 

No caso da pesquisa historiográfica brasileira, esta teve início com a fundação do 

Instituto Histórico e Geográfico do Brasil – IHGB189, em 1838, com a intenção de criar um 

passado para oferecer um futuro, passando então a escrever uma história para esta nova 

nação. Sua formação está ligada diretamente por membros da elite brasileira com ideais 

iluministas que acreditavam que o IGHB daria base para o crescimento da nação. Reis (2002) 

indica que a elite econômica e cultural do Império tinha a intenção de criar um instituto que 

fizesse a organização de uma cronologia contínua e única, valorizando os personagens que 

lhes interessassem como heróis a serem seguidos a fim de “[...] eternizar os fatos memoráveis 

da pátria e salvar do esquecimento os nomes dos seus melhores filhos” (REIS, 2002, p. 

26). 

A concretização prática desses pensamentos de manutenção e sustentação do poder 

ficou explícito na elaboração de um concurso no qual o Instituto Histórico ofereceu 100.000 

réis para quem elaborasse um plano para se escrever a “História do Brasil”.  Ao final do 

concurso, dois trabalhos tiveram destaque: o primeiro, de Wallestein com a proposta de 

188 Segundo Dias (2008) em relação aos programas que podem ser definidos como de humanidades clássicas, tendo 

por inspiração o ensino secundário da França, no qual distribuíam os conteúdos entre os estudos da História Geral 

do Ocidente, cristã e eurocêntrica, especificando-os em: História Sagrada, Antiga, da Idade Média, da Idade 

Moderna e, após 1850, da Idade Contemporânea, integrando também, após esse período, a disciplina de História 

da Pátria ou do Brasil. Com isso o estudo da cronologia da História da Humanidade indicava, segundo as 

concepções da função da História que predominava no período, o progresso racional e tecnológico das sociedades 

ditas civilizadas. 
189 O Instituto Histórico Geográfico Brasileiro teve influência na escrita da história brasileira até o final da 

República Velha como o único centro de estudos históricos no Brasil 
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memória sobre o plano de escrever a história antiga e moderna do Brasil e o segundo, de Karl 

Philipp Von Martius sob a proposta de como se escreve a história do Brasil (REIS, 2002; 

ABUD, 2005). A vitória ficou com Karl Von Martius, médico e naturalista alemão, que esteve 

no Brasil entre 1817 e 1820, no qual declarava, influenciado pela estrutura do ensino de História 

alemã e pelos seus estudos de base botânica sobre a miscigenação racial, que a História 

brasileira era o resultado da mistura de raças do branco, do negro e do índio. No entanto, Martius 

destacou que como resultado final dessa mistura, estava o homem branco e o branqueamento 

progressivo da sociedade como um caminho seguro para a civilização (FONSECA, 2005). 

Von Martius recebeu premiação do IHGB por atender aos direcionamentos de um  

ensino  de  História  moralizante,  sendo então transformados em material didático para as 

escolas brasileiras da época. Em seu texto e material didático priorizou a contribuição do 

branco português na construção da nação brasileira em detrimento da mão-de-obra escrava 

idealizando a figura indígena de forma romantizada190. O IHGB passava a trabalhar com as 

ideologias do bom selvagem e do branqueamento do povo brasileiro. A partir desse momento, 

o ensino de História passava a valorizar o papel do branco da aristocracia e do império. Negros,

os índios e os mestiços, não eram citados nas salas de aula nem nos centros de estudos. 

É curioso perceber alguns detalhes presentes na proposta de Von Martius, tais como 

‘mito da democracia racial’ através da miscigenação do povo brasileiro e a ‘unidade 

brasileira’ como uma nação recém-formada, com inúmeras diferenças. No entanto, o autor 

destaca que há um herói esplendecente, um verdadeiro guerreiro que deve ser reverenciado 

para a manutenção alicerces do Império, ou seja, o imperador, descendente de português mas 

nascido em solo brasileiro, que incorporaria a responsabilidade pela unidade da nação (REIS, 

2002). 

Essa visão de importância do monarca fica bem clara através da historiadora Lilia 

Moritz Schwarcz191 (1998, apud MORAES, 2007, p. 30) descrevendo a importância do IHGB 

a partir das frequências do próprio imperador D. Pedro II no instituto, no qual: 

o Imperador presidiu um total de 506 sessões, sendo que a última ocorreu oito

dias antes da Proclamação da República. Para efeito de comparação, na Câmara dos

Deputados o monarca comparecia duas vezes ao ano: no início e no fechamento

dos trabalhos legislativos. Sendo assim, “[...] não é à toa que nessa época tenha

ficado famosa a frase proferida pelo jovem monarca brasileiro nos recintos do

IHGB: ‘a ciência sou eu’”.

190 Podemos observar esta forma de olhar os nativos em vários romances escritos no século XIX, como os escritos 

por José de Alencar tais como Iracema, Ubirajara, O Guarani, entre outros. 

191 SCHWARCZ, L. M. Um monarca nos trópicos: o IHGB a academia imperial de Belas Artes e o colégio D. 

Pedro II. In: ______ . As barbas do Imperador. São Paulo: Cia das Letras, p. 126 – 157, 1998. 
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Segundo Moraes (2007, p. 30) “toda esta participação e o próprio financiamento estatal 

podem ser entendidos como uma estratégia de fortalecer o sistema monárquico e a unidade 

nacional tão questionada no início do segundo reinado”.  

O período correspondente ao fim do século XIX e início do século XX, marcado pelo 

fim do período monárquico e início do Republicanismo não apresentou propostas de mudanças 

significativas ao ensino de História, ainda que houvesse maior influência da filosofia 

positivista. Nesse sentido, insistia-se muito ainda na formação da consciência nacional sob a 

pilastra de heróis brasileiros, como D. Pedro, Tiradentes, Duque de Caxias, entre outros, a fim 

de romper com o sagrado e adentrar o mundo profano racional, ou seja, de santos do 

catolicismo para heróis do positivismo.  

Segundo Fonseca (2003) e Bittencourt (2004) essa visão de separação do sagrado do 

profano durante essa fase de transição da Monarquia para a República gerou diversas 

discussões quanto à forma de ensinar ou qual o foco dos estudos históricos, principalmente 

entre os membros do IHGB e a Igreja Católica. Mesmo com a Proclamação da República e 

a separação entre Igreja e Estado, a influência dos clérigos nos meios acadêmicos continuou 

forte. Para Bittencourt (1992-3, p. 200) “[...] a permanência desta disciplina após o 

estabelecimento do regime republicano demonstra a força da participação do clero católico na 

elaboração do saber escolar” tendo em vista que “o conhecimento histórico servia para uma 

catequese, como método mais agradável para aprender a moral cristã” (BITTENCOURT, 

1992-3, p. 201).  

No entanto, devido a influência das bases estruturais do capitalismo imperialista que se 

estruturava, era necessário atender as exigências da crescente industrialização e urbanização, 

levando a substituição do tradicional currículo humanista que era tão fortalecido até fins do 

século XIX, por um currículo mais científico. Bittencourt (2004, p. 79) relata que “a 

Matemática, a Física, a Química, a História Natural ou Biologia passariam a constituir saberes 

escolares definidos de uma formação intelectual voltada para a configuração de um novo tipo 

de elite”. Porém, o currículo de História manteve seus objetivos de formação destinados à elite 

e ao cidadão político, pautada na cronologia, no conhecimento Europeu e na força do Estado-

Nação como formador da ordem e progresso.  

Percebe-se então que apesar da transição do sistema político, a função da História era 

formar um cidadão com fundamentos morais embasados em valores cívicos. Isso irá ficar 

mais claro ainda durante o governo de Getúlio Vargas (1930-1945) a fim de divulgar sua 
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ideologia. Tendo sido um momento de profundas mudanças no campo político192, o ensino de 

História auxiliou na formação de uma nova identidade nacional, porém, sem causar rupturas 

extremas com o passado. 

Segundo Abud (2005, p. 36) os manuais metodológicos, as orientações pedagógicas 

aos professores tinham por intenção destacar “[...] a importância da História como um 

instrumento para o desenvolvimento do patriotismo e do sentimento nacional”. Isso se 

percebe na construção, manutenção ou mesmo extinção de personagens históricos do Brasil. 

Segundo Bittencourt (1992-3) figuras como Bento Gonçalves e Frei Caneca, líderes de 

movimentos regionalistas separatista eram excluídos dos manuais didáticos, enquanto 

Tiradentes, José Bonifácio, Diogo Feijó, eram exaltados como mantenedores da unidade 

brasileira.  

Diversos intelectuais do cenário brasileiro tais como Caio Prado Júnior em seu livro 

“Formação do Brasil Contemporâneo” (1942), analisa o caminho colonial e o efeito sobre a 

formação da identidade brasileira. Gilberto Freyre, com o livro “Casa Grande e Senzala” 

(1933) apresentava uma tolerância racial e nossas raízes de um povo só unidos pela cultura.  

Segundo Dias (2008) em 1934, foi criado o primeiro curso de História na Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras na Universidade de São Paulo e, em 1939, na Faculdade Nacional 

do Rio de Janeiro. Com esses cursos lançavam-se as bases para a profissionalização do 

historiador e do professor de História. Mesmo assim, segundo Fonseca (2005, p.52) as bases do 

ensino de História, tinham como “centro de proposta de formação da unidade nacional”, a fim 

de levar o aluno à compreensão da continuidade histórica do povo brasileiro, tendo como 

referência o patriotismo. Na visão de Abud (2005, p. 34) mais uma vez o ensino de História 

seria um forte instrumento na construção da nação, relatando que: 

Mais do que isso, um instrumento ideológico para a valorização de um corpus de 

ideias, crenças e valores centrados na unidade de um Brasil, num processo de 

uniformização, no qual o sentimento de identidade nacional permitisse o ocultamento 

da divisão social e a direção das massas pelas elites. 

192 Esse período da Historia do Brasil ficou marcado pela transição de governos ligados exclusivamente a economia 

cafeeira, com centralização no eixo Rio-São Paulo-Minas Gerais. As fraudes eleitoreiras, o voto aberto centrado 

nos homens e o coronelismo marcaram o período denominado Primeira República. Após o golpe de 1930, Getúlio 

Vargas assume o poder centralizando o poder em suas mãos através de uma ditadura influenciado pelo fascismo 

italiano. Há um incentivo maior à industrialização, as leis trabalhistas, ao sufrágio universal, imposições políticas 

e a construção de um perfil carismático e leal.  
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Passa a ser notório então o uso político e prático da disciplina de História que na visão 

da autora levava a um estado de conformismo perante a realidade sócio-política e econômica 

da nação e, consequentemente, à obediência as orientações da elite dominante. 

Fonseca (2005) vem nos afirmar que reformas e mudanças no ensino de História só 

viriam ocorrer em 1951. Tais modificações eram singelas e orientavam a um estudo dos fatos 

mais significativos e suas consequências na formação da história da civilização e do Brasil. O 

amadurecimento dos cursos de História das Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, 

auxiliaram na formação de professores para o ensino secundário, organizando programas e 

métodos que indicavam os conteúdos com a finalidade de compreender os por quês dos fatos. 

Segundo Bittencourt (2004, p. 90) surgiram propostas de mudanças nos métodos, no entanto, 

estas alternativas: 

concentravam-se mais em desenvolver “técnicas de ensino” que se utilizassem de 

variados materiais e recursos didáticos, como leituras diversas de livros didáticos, 

“textos históricos originais”, jornais e revistas. Acentuavam a necessidade de 

neutralidade diante da História recente por parte do professor, justificado pela 

objetividade fornecida por uma História de caráter científico. Defendia e difundia- se 

a idéia de que a área de humanas deveria da mesma forma que as disciplinas afins às 

ciências exatas, fundamentar-se no conhecimento “neutro” e objetivo da produção 

científica. 

Podemos perceber que apesar da perspectiva da consolidação do currículo  científico,  

não há a concepção de romper com um ensino de História que pretendesse formar o cidadão 

político nos moldes da compreensão do Estado, já que pouco se afastou das concepções e das 

práticas tradicionais. Fonseca (2005) percebeu isto ao analisar livros didáticos em uso nesta 

época, cadernos de alunos, materiais de apoio didático, planos de aula de professores e trabalhos 

escolares. 

Por outro lado, Bittencourt (2004) analisa que o aumento das discussões sobre os 

métodos e ensino de História e a introdução de novas técnicas de aprendizagens, levaram a um 

processo de reflexão sobre a necessidade de repensar a função social e política da disciplina.  

Tendo em vista as ‘ameaças’ que o comunismo oferecia nessa época, perante a Guerra 

Fria, Dias (2008, p. 92) analisou que como “resposta a essas provocações foi o fechamento de 

escolas durante a ditadura militar e a repressão ao processo de inovação, certamente porque 

acenavam com o rompimento do ideário de cidadão civilizado e político apregoado pelo 

Estado”. 

Para muitos historiadores (BITTENCOURT, 2004; FONSECA, 2005; ABUD, 2005; 

REIS, 2002; entre outros) o período da Ditadura Militar (1964-1985) passava a ser um dos 
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momentos mais radicais de controle do ensino de História com o objetivo explícito de controle 

do cidadão, marcando profundamente seus ideais e propostas de mudanças. Um exemplo 

muito claro desse fato pode se perceber através da convenção sobre ensino de História, firmado 

nos EUA e reeditado em 1969 no Brasil, através do decreto n. 65.814/69: 

“Art. 1º 

Efetuar a revisão dos textos adotados para o ensino em seus respectivos países, a fim de 

depurá-los de tudo quanto possa excitar, no ânimo desprevenido da juventude, aversão a 

qualquer povo americano. (...) 

Art. 3º 

Fomente em cada uma das Repúblicas Americanas o ensino de história das demais; Procure 

que os programas de ensino e os textos de história não contenham apreciações hostis para 

outros Países ou erros que tenham sido evidenciados pela crítica; Não julguem com ódio, ou 

se adulterem os feitos na narração de guerras ou batalhas cujo resultado haja sido adverso, e 

destaque tudo quanto possa contribuir construtivamente à inteligência e cooperação dos países 

americanos”. 

Fica nítida a intenção de controle social através do ensino de História para o 

encaminhamento da direção pretendida pelos governos militares, isto é, revisão dos textos 

historiográficos para que não ‘excitasse’ o ‘ânimo desprevenido da juventude’, possibilitando 

assim a neutralização da crítica ao projeto ditatorial. 

No mesmo ano, deu-se início a diversas prerrogativas a fim de que o ensino de História 

não perturbasse a ordem vigente. A obrigatoriedade de inclusão da disciplina de Educação 

Moral e Cívica  em todos os sistemas e graus de ensino por meio do Decreto-lei nº. 869, de 12 

de dezembro de 1969, estabelecendo ainda uma Comissão Nacional de Moral e Civismo para 

planejar, controlar e revigorar a Educação Moral e Cívica no sistema educacional brasileiro 

(FONSECA, 2004). O principal objetivo dessas aulas era a exaltação dos símbolos nacionais, 

a participação em desfiles militares, elevação dos ‘heróis’ e datas comemorativas.  

A presença do tecnicismo nos ambientes escolares garantia o planejamento e a 

deliberação a ‘especialistas’, cabendo ao professor por em prática o que fora projetado por 

técnicos especialistas em ensino193. Segundo Fonseca (2003) um dos objetivos, além de controlar 

193 Fonseca (2005) nos mostra que o ensino mantinha-se diretivo e não crítico, a fim de atender às exigências do 

poder político ditatorial. A programação do ensino de História tinha a intenção do estudo dos fatos e realizações 

de personagens em ordem linear e cronológica em busca do progresso pela ordem social sem verificar relações 
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o que se deveria ensinar era também para contribuir para que o professor perdesse sua função de

criação e crítica. Rodrigues (2004, p. 52) enfatiza que “seus ensinamentos, portadores de forte 

carga ideológica, caracterizam-se por estimular a formação de um homem pacífico, 

moralmente correto, patriota, um cidadão súdito”. 

Logo após a implantação das disciplinas de OSPB (Organização Social e Política 

Brasileira) e Educação Moral e Cívica, a Lei nº. 5.692, de 11 de agosto de 1.971, disciplina de 

História foi atingida diretamente, já que esta foi substituída por Estudos Sociais no 1º Grau 

(atual ensino fundamental). Já no 2º Grau, a disciplina foi mantida, porém com diminuição da 

carga horária, controle dos programas e o enfraquecimento devido a sua ausência nas séries 

anteriores. Nesse sentido, Bittencourt (2004, p. 84) analisa que: 

Apesar de a História subsistir, a diminuição da carga didática comprometeu qualquer 

mudança significativa capaz de substituir um conteúdo erudito e enciclopédico por 

outro mais adequado à formação  de  uma  geração  proveniente  de  culturas  e  

condições sociais múltiplas.  

Outra consequência direta desse fato foi a profissionalização de habilitados em Estudos 

Sociais, formados em cursos de curta duração com autorização do governo militar. Fonseca 

(2003, p. 26) nos lembra que uma das características dessa formação profissional era sua 

insuficiência, nos quais os “[...] cursos de licenciatura curta atendiam à lógica deste mercado 

[que era] habilitar um grande número de professores de forma mais viável economicamente: 

cursos rápidos e baratos exigindo pouco investimento para sua manutenção [...]”. Além de 

oferecer rapidamente mão-de-obra, a autora ainda destaca que durante esse período houve 

diversos questionamento da qualidade do ensino de História, tendo em vista que a implantação 

da licenciatura curta em Estudos Sociais causava discrepância entre a formação inicial e o que 

era ensinado no 1º e 2º Graus. Isso ocorria já que a formação universitária constituía o espaço 

da diversificação, do debate, do confronto de fontes e interpretações e a escola o lugar da 

transmissão, acentuando assim as diferenças entre o lugar de pesquisar e debater e o lugar de 

transferir os debates e as pesquisas.  

Isto então contribuía para uma menor reflexão crítica em sala de aula, tendo em 

vista que tal “[...] profissional oriundo da licenciatura curta estava muito mais propenso a 

entre si. A história do Brasil foi enquadrada como um apêndice da história universal, contribuindo para que os 

alunos não se vissem como agentes ativos no processo de construção histórica. Perante esses moldes as 

desigualdades sociais, tanto no ontem como no hoje, eram trabalhadas como eventos da natureza do homem, 

impossibilitando a compreensão ou mesmo a transformação por meio do conhecimento histórico. 
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atender aos objetivos do Estado, aos ideais de Segurança Nacional do que outro profissional 

oriundo de um curso de licenciatura plena de História [...]” (FONSECA, 2003, p. 28). Agia-

se assim diretamente na finalidade da disciplina ao desqualificar a formação de seu 

profissional, esvaziando ainda mais a influência do professor de História194. Bittencourt, 

(2008, p. 197), reforça essa ideia ao relatar que: 

[...] um currículo de caráter científico, mas entendido em sua formulação apenas 

tecnicista, consegue se impor e as áreas de humanas passam por um amplo processo 

de descaracterização e perda de status. A História do Brasil se mescla a estudos de 

Geografia, Educação Moral e Cívica e Organização Social e Política do Brasil 

(OSPB), formando um amálgama de conhecimentos superficiais e sem base 

científica. 

Fonseca (2005) nos mostra que o ensino mantinha-se diretivo e não crítico, a fim de 

atender às exigências do poder político ditatorial. A programação do ensino de História tinha 

a intenção do estudo dos fatos e realizações de personagens em ordem linear e cronológica em 

busca do progresso pela ordem social sem verificar relações entre si. A história do Brasil foi 

enquadrada como um apêndice da história universal, contribuindo para que os alunos não se 

vissem como agentes ativos no processo de construção histórica. Abud (2005, p. 40) pondera 

que em relação aos programas de ensino: 

foram reduzidos a uma listagem factual, na perspectiva da História Política, segundo 

as programações antigas. Os valores inculcados neles eram os que predominavam no 

pós-guerra, como o da pacificação e união entre os povos e as questões colocadas pela 

Guerra Fria, como a importância da democracia liberal e o repúdio ao comunismo. 

Perante esses moldes as desigualdades sociais, tanto no ontem como no hoje, eram 

trabalhadas como eventos da natureza e do homem, impossibilitando a compreensão ou 

mesmo a transformação por meio do conhecimento histórico. Isso se encaixava diretamente 

nos objetivos do governo em formatar o operário padrão que tanto o mercado necessitava. 

Sendo assim, o ensino de modo geral favoreceu uma abordagem técnica, deixando a 

formação humanística em segundo plano. Para Fonseca (2003, p. 25), além da preparação para 

o mercado de trabalho, tais transformações contribuíram para “[...] reprimir as opiniões e os

pensamentos dos cidadãos, de forma a eliminar toda e qualquer possibilidade de resistência ao 

regime autoritário [...]”. 

194 É importante enfatizar que tais contribuições afetaram outras áreas de Humanas tais como Geografia, Sociologia 

e Filosofia. 
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Em relação a tais fatos fica claro que os maiores afetados foram os professores e seus 

alunos, e este deveria assumir sua posição de agente passivo e receptivo do conhecimento 

ensinado. Nisso tudo, o livro didático era visto como o maior, vínculo de diálogo com o 

conhecimento. Fonseca (2005, p. 59) nos alerta que a rigidez metodológica e os procedimentos 

memorização mecânica - ensino esse que chamamos de tradicional – ainda são “quase 

canônicos no ensino de História até os dias atuais”. 

O final dos anos 70 do século XX ficou marcado pelo processo de reabertura política 

no Brasil e consequentemente a luta para extinção dos cursos de licenciatura curta de Estudos 

Sociais e pelo retorno da disciplina de História no primeiro grau. Paralelo a isso a 

historiografia brasileira passava por processo de reformulação, fazendo uso de novas vertentes 

historiográficas e quebrando velhos paradigmas, tendo em vista o processo de 

redemocratização e o fortalecimento dos movimentos sociais, olhando assim um pouco mais 

para o povo. Sobre isso Moraes (2008, p. 38) destaca que:  

Entre as mudanças podemos destacar a introdução da História como um processo 

na qual a verdade não é mais absoluta e sim provisória. Outros apontamentos 

indicam a importância dos ditos “excluídos” pelo paradigma tradicional na 

construção do processo histórico. Para tal, busca-se resgatar personagens que 

outrora eram renegados a “pano de fundo”, uma vez que não compunham o enredo 

principal do “filme”. A partir de então, paulatinamente, foram introduzidos nas 

discussões acadêmicas depoimentos orais, artigos de jornais, cartas, etc., como 

documentos históricos dignos de serem referendados nos trabalhos científicos. 

Na década de 1980, em meio ao período de redemocratização com o fim da Ditadura no 

país, os debates pedagógicos sobre as dimensões sociopolíticas e ideológicas da prática 

educativa começam a ganhar força, fato que ficou conhecido como ‘Era do Repensando’. As 

propostas de mudanças no ensino de História levaram a retirada dos Estudos Sociais do 1º Grau 

e o fim da formação de professores em licenciaturas curtas, retornando as disciplinas de História 

e Geografia. No 2º Grau (atual ensino Médio), a disciplina de Educação Moral e Cívica também 

vai se extinguindo, porém, devido à lógica de formação técnico-científica e profissionalizante, 

não há aumento da carga horária para a disciplina de História. 

No entanto, Schmidt (2005, p. 203) enfatiza o processo de renovação do ensino de 

História, reforçando que esse contexto “trata-se também de um objetivo proposto em sucessivos 

debates, discussões e propostas curriculares, bem como em publicações e encontros nacionais 
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e internacionais”. Com isso inicia-se uma fase de revisão e redimensionamento de questões 

relativas ao processo ensino-aprendizagem do ensino de História195.  

Ao final da década de 1980, várias discussões passam a ser realizadas a fim de 

confeccionar diretrizes curriculares mais condizentes com o novo perfil sócio-histórico-

cultural. Nesse sentido, em relação ao ensino de História, Schimdt e Cainelli (2004, p. 12) 

ponderam que: 

 

O grande marco dessas reformulações concentrou-se na perspectiva de recolocar 

professores e alunos como sujeitos da história e da produção do conhecimento 

histórico, enfrentando a forma tradicional de ensino trabalhada na maioria das escolas 

brasileiras, a qual era centrada na figura do professor como transmissor e na do aluno 

como receptor passivo do  conhecimento histórico. Travou-se um embate contra o 

ensino factual do conhecimento histórico, anacrônico, positivista e temporalmente 

estanque.  

 

Dentro dessa mesma perspectiva, Bittencourt (2004, p. 102) destaca que as novas 

propostas para o ensino de História, tinham “enfoque voltado para uma formação política que 

pressupunha o fortalecimento da participação de todos os setores sociais no processo 

democrático”. Além disso, há de se destacar as diversas discussões acerca da formação de 

professores reflexivos e sua prática que entravam no Brasil, tais como Donald Schön, H. 

Giroux, L. Stenhouse, J. Elliot, Popkewitz, Antônio Nóvoa, Zeichner, entre outros. Outro 

destaque desses autores, que irão influenciar as discussões acadêmicas no Brasil, está no fato 

da importância da investigação realizada pelo próprio professor, de forma integrada ao seu 

trabalho no meio escolar, perante um processo de ação e reflexão.  

Tais estudos e discussões irão atingir diretamente ao ensino de História objetivando a  

superação do ensino tradicional, procurando formar o cidadão dotado de consciência crítica, 

fato este que Fonseca (2003) denomina de ‘novo’ homem para atuar em uma ‘nova’ sociedade. 

Nesse sentido, Schimdt e Cainelli (2004, p. 15) nos mostra que: 

 

No encaminhamento dos novos procedimentos e suas justificativas, convencionava-

se que o ensino deveria centrar-se em discussões temáticas, relacionadas com o 

cotidiano do aluno, seu trabalho e sua historicidade. O objetivo era recuperar o aluno 

como sujeito produtor da História e não como mero expectador de uma história já 

determinada, produzida pelos heroicos personagens dos livros didáticos.  

 

                                                           
195 Bittencourt (2004) nos alerta que o processo de discussão e renovação do ensino de História não se trata de um 

fenômeno nacional. Em outras nações, tais como Portugal, Espanha, França e Inglaterra, motivados pelas 

condições internas e pela produção historiográfica (Nova História francesa e da historiografia social inglesa), 

também passaram a repensar suas estruturações de ensino e pesquisa de História. 
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Após diversas discussões e debates, em 1996 foram concluídos os PCNs (Parâmetros 

Curriculares Nacionais) no qual para o ensino de História propunham a substituição dos 

conteúdos lineares para eixos temáticos, a renovação na metodologia como o uso de novas 

linguagens culturais, tais como a música, o cinema, as imagens e outros documentos. Segundo 

Schimdt e Cainelli (2004) as principais contribuições dos PCNs (1996, p.14) foram a “ênfase 

nas inovações metodológicas e a busca de novos caminhos para a avaliação”. No entanto, 

percebe-se ainda a falta de destaque para a formação de professores, fortemente marcada pela 

dicotomia entre ensino e pesquisa. 

7.3. Os PCNs196 de História X os DCNs197 de História 

Tendo por base esse histórico sobre a evolução do ensino de história e seu uso para fins 

políticos e de controle social, os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) podem ser 

considerados uma grande ferramenta do processo de reformulação curricular da educação em 

geral. Atrelado diretamente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), os PCNs 

de História expressam os debates sociais e as mudanças historiográficas e pedagógicas 

pretendidas para a disciplina. Sua elaboração teve por base ideais da composição de uma 

sociedade democrática, focando a realização de leituras críticas dos espaços, culturas e do seu 

cotidiano, o respeito mútuo, o debate dos problemas sociais contemporâneos, valorizando as 

diversidades culturais brasileiras. Nesse sentido, os Parâmetros Curriculares Nacionais “foram 

elaborados procurando, de um lado, respeitar diversidades regionais, culturais, políticas 

existentes no país e, de outro, considerar a necessidade de construir referências comuns ao 

processo educativo em todas as regiões brasileiras” (PCN, 1996, p. 96). 

Focando a problemática da construção da identidade como ser ativo e participante do 

processo teve grande ênfase, tendo em vista os traumas do passado, como demonstra a 

passagem abaixo (PCNs, 1996, p.97).  

196 Os PCNs são uma proposta do MEC para a construção de uma base comum nacional, o que se daria pela 

articulação com outras propostas curriculares de escolas, estados e municípios. Respeitar-se-iam as escolhas dos 

sistemas educacionais dos vários níveis da Federação e a autonomia das escolas, conforme o Artigo 15º da 

Lei nº 9.394/1996. E isto significa respeitar, inclusive, o direito de que os PCNs não sejam utilizados pelas 

escolas na elaboração de seus projetos pedagógicos. A autonomia escolar garante, desde que a instituição se 

responsabilize por isso, a não aceitação de uma proposta ou outra que não lhe for conveniente ou adequada ao 

desenvolvimento de um processo educativo condizente com as necessidades da população que atende, observadas 

as normas comuns e  as de seu sistema de ensino (Lei nº 9.394/1996, Art.12º).     

197 Diretrizes Curriculares Nacionais 
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“conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como 

aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer 

discriminação baseada em diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, 

de etnia ou outras características individuais e sociais”.  

O documento propõe ainda, um estudo temático sob o ângulo da história cotidiana do 

aluno através do uso de métodos didáticos que façam os alunos refletirem sobre sua vivência 

histórica e social. Tais questões dos PCNs (1996, pp. 55-56) podem ser observadas no seguinte 

trecho: 

[...] os conteúdos são apresentados apenas como sugestões de possibilidades, que não 

devem ser trabalhadas na sua integridade. O professor pode selecionar alguns temas 

históricos, alguns procedimentos de estudo e atitudes importantes de serem 

valorizados de acordo com o diagnóstico que faz dos domínios dos alunos e de acordo 

com questões contemporâneas pertinente à realidade social, econômica, política e 

cultural, da localidade onde mora, da sua região, do seu país e do mundo.  

Observando tal trecho podemos verificar quão ampla é a proposta do documento, tendo 

em vista que a ordem de conteúdos são colocados como sugestões, deixando o docente livre 

para verificar o que ele mesmo julgue como importantes. O foco de ensino, então, deixa de ser 

o conteúdo pelo conteúdo, mas as habilidades a serem trabalhadas através dos conteúdos. Assim

se percebe que os objetivos expressos no documento da área de História nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais propõem o desenvolvimento de capacidades cognitivas, tais como: 

valorizar o patrimônio sociocultural e o direito à cidadania, respeito a diversidade social, étnica 

e cultural dos povos; desconsiderar a história como feita por ‘heróis’, verdades absolutas e 

imutáveis; situar os conhecimentos históricos em múltiplas temporalidades; dominar 

procedimentos de pesquisa, lidando com fontes textuais, iconográficas, sonoras e materiais; 

reconhecer semelhanças, diferenças, mudanças e permanências, conflitos e contradições sociais 

em/entre diversos contextos históricos; estabelecer relações históricas entre o passado e o tempo 

presente, dentre outros. 

Estes objetivos levantados demonstram a intenção de apagar o estigma de um ensino 

tradicional, de acúmulo de conteúdo e informação na forma de ordenação mecânica e 

cronológica de fatos, focando o bom e o ruim da história. Uma das propostas seria então o uso 

de eixos temáticos e os seus subtemas a fim de realizar estudos de “questões sociais 

relacionadas à realidade dos alunos; acontecimentos históricos e suas relações e durações no 

tempo... abordagens históricas e suas aproximações e diferenças; conceitos históricos e seus 

contextos” (PCN, 1996, p. 55). Essas mudanças podem ser destacadas no seguinte trecho do 

PCN (1996, p. 30).  
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Novas abordagens iluminam as análises políticas de instituições, de líderes 

governamentais, de partidos, de lutas sociais e de políticas públicas. Ao mesmo 

tempo, novos temas sociais e culturais ganham relevância. É o caso de pesquisas 

destinadas a aprofundar e revelar as dimensões da vida cotidiana de trabalhadores, 

mulheres, crianças, grupos étnicos, velhos e jovens e das pesquisas que estudam 

práticas e valores relacionados às festas, à saúde, à doença, ao corpo, à sexualidade, à 

prisão, à educação, à cidade, ao campo, à natureza e à arte. Nesse propósito, continua 

sendo utilizada como fonte de pesquisa a documentação escrita e institucional, 

enquanto são considerados também documentos de diferentes linguagens – textos, 

imagens, relatos orais, objetos e registros sonoros.  

Miceli (2011, p. 51) verificando esse movimento de alargamento das possibilidades 

colocadas nos PCNs (1996, p. 56) lembra-nos que: 

 [...] qualquer esforço de renovação do ensino de História depende de uma prática 

corajosa, [...] parece ser necessário ter coragem de jogar no lixo a comodidade 

emburrecedora de anotações amarelecidas, repetidas dia após dia, classe após classe, 

ano após ano. [...] É necessário ter coragem de superar e ignorar programas oficiais, 

burlar vigilâncias, criar e aceitar novos desafios e experiências.  

Bittencourt (2004) considera que um dos maiores avanços do PCN em História está na  

renovação metodológica que deu-se  de  acordo  com  dois  pressupostos principais: o da 

articulação do método com o conteúdo e novas tecnologias. No primeiro caso a autora considera 

a questão lógica da impossibilidade de se ensinar todo o conteúdo sendo assim necessária a 

seleção de conteúdos com sentido para o aluno dentro de seu universo sociocultural.  Um 

segundo ponto está na adequação desses conteúdos a métodos e recursos variados, através do 

uso de diversas linguagens tais como a poesia, música, a dança, filmes, etc., também se 

adaptando a realidade de sua escola. Além disso, a renovação historiográfica, através da 

mudança de foco, foi considerável, através do uso da história da mulher, criança, religiões, do 

cotidiano, da história local, etc. Os PCNs (1996) demonstram essa colocação apontando que  “o 

docente precisa ter claro que cabe a ele desenvolver o esforço de saber os rumos do trabalho 

pedagógico, considerando que cada grupo de aluno é único e especial” e ainda reforça que “o 

saber histórico escolar requer diálogos com o conhecimento histórico científico...” (PCNs 1996, 

p.81).

No entanto, o documento apontado198 faz um alerta ao trabalho do professor, colocando-

o também como um historiador ao se referir que: 

Utilizar documentos históricos na sala de aula requer do professor conhecer e 

distinguir algumas  abordagens e tratamentos dados às fontes por estudiosos da 

História. Requer dele a preocupação de  recriar, avaliar e reconstruir metodologias do 

saber histórico para situações de ensino e  aprendizagem.  

198 Ibid., p. 83. 
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Os PCNs (1996, p.85) nos alertam que todo “... esse trabalho não tem a intenção de fazer 

do aluno um pequeno historiador, mas propiciar reflexões sobre a relação presente-passado e 

criar situações didáticas para que conheça e domine procedimentos de como interrogar obras 

humanas do seu tempo e de outras épocas”. 

Com base nesses pressupostos, Caimi (2006) destaca que as políticas públicas recentes 

para formação de professores, expressas nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos 

Cursos de História e nas Diretrizes para Formação Inicial de Professores, acabam por não 

condizer com o que se exige na universidade. Na visão do autor, tal questão cria e aumenta a 

polarização entre professores e historiadores, tendo em vista que apontam perspectivas 

diferentes no que se refere ao perfil do profissional da História. Sobre esse perfil as DCN (p. 7) 

de História indicam que: 

O graduado deverá estar capacitado ao exercício do trabalho de Historiador, em todas 

as suas dimensões, o que supõe pleno domínio da natureza do conhecimento histórico 

e das práticas essenciais de sua produção e difusão. Atendidas estas exigências básicas 

e conforme as possibilidades, necessidades e interesses das IES, com formação 

complementar e interdisciplinar, o profissional estará em condições de suprir 

demandas sociais específicas relativas ao seu campo de conhecimento (magistério em 

todos os graus, preservação do patrimônio, assessorias a entidades públicas e privadas 

nos setores culturais, artísticos, turísticos etc). 

Os PCNs de História enfatizam um profissional capaz de conceber a formação do aluno 

tendo por base questões histórico-pedagógicas como ponto de partida, ao passo que, segundo 

Caimi (2006, p. 21) “as Diretrizes Curriculares da História entendem que o ponto de partida 

deve ser a formação do historiador, derivando dela as especificidades de atuação profissional 

nos campos da docência, da pesquisa e da gestão de patrimônio”. 

As DCNs (p. 06) de História definem as competências e habilidades da formação do 

graduando em História em dois níveis: gerais e com condições específicas para a licenciatura: 

A) Gerais

a. Dominar as diferentes concepções metodológicas que referenciam a construção de

categorias para  a investigação e a análise das relações sócio-históricas;

b. Problematizar, nas múltiplas dimensões das experiências dos sujeitos históricos, a

constituição de diferentes relações de tempo e espaço;

c. Conhecer as informações básicas referentes às diferentes épocas históricas nas

várias tradições civilizatórias assim como sua interrelação;

d. Transitar pelas fronteiras entre a História e outras áreas do conhecimento;

e. Desenvolver a pesquisa, a produção do conhecimento e sua difusão não só no

âmbito acadêmico, mas também em instituições de ensino, museus, em órgãos de

preservação de documentos e no desenvolvimento de políticas e projetos de gestão do

patrimônio cultural.

f. competência na utilização da informática.

B) Específicas para licenciatura
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a. Domínio dos conteúdos básicos que são objeto de ensino – aprendizagem no ensino

fundamental e médio;

b. domínio dos métodos e técnicas pedagógicos que permitem a transmissão do

conhecimento para os diferentes níveis de ensino.

Fonseca (2003) destaca que, nesse perfil, a ênfase dada à formação de historiador não 

está devidamente de acordo com o maior número de formandos, ou seja, a função de professor 

para a Escola Básica. Podemos até mesmo perceber que nem mesmo a palavra professor é 

utilizada ao definir a formação do historiador. Essa questão se agrava ao analisarmos as 

proposta de conteúdos das DCN (p. 7) de História a serem trabalhadas, nos quais, os histórico-

pedagógicos são colocados como complementares:  

3. Conteúdos complementares que forneçam instrumentação mínima, permitindo a

diferenciação de profissionais da área, tais como: atividades pedagógicas,

fundamentos de arquivologia, de museologia, gerenciamento de patrimônio histórico,

necessariamente acompanhadas de estágio. No caso da licenciatura deverão ser

incluídos os conteúdos definidos para a educação básica, as didáticas próprias de cada

conteúdo e as pesquisas que as embasam.

Isso nos leva a interpretar que a divisão das competências profissionais (saberes do 

historiador e saberes professor de História) acentua a dicotomia da profissão. Fonseca (2003, 

p. 68) alerta ainda sob o perigo de se pensar que “para atuar no mercado de trabalho –

magistério, etc. – basta dominar, problematizar, conhecer, transitar e desenvolver a pesquisa no 

campo da história e da historiografia”. Nesse sentido, Caimi (2006, p. 21) enfatiza que: 

Neste aspecto, é paradoxal verificar como persiste, nos meios acadêmicos, a 

concepção de que, para ensinar História, basta a apropriação, nos cursos de formação, 

pelo futuro professor, dos conhecimentos históricos produzidos e sistematizados pela 

historiografia e pela pesquisa histórica, negligenciando-se a preocupação com estudos 

sobre a aprendizagem, ou seja, com a construção das noções e dos conceitos no 

pensamento da criança ou do jovem.  

Tais colocações nessa tese não significa ir contra a formação para a pesquisa, já que esta 

é um dos fatores primordiais para a formação do professor de História, mas levantar a questão 

de que os documentos oficiais justificam a dicotomia entre as áreas do saber historiográfico, 

deixando de lado, ou diminuindo a parte histórico-pedagógica oferendo um foco mais 

privilegiado da formação do bacharel. Tais pontos nos leva a verificar mais de perto as 

pertinências da formação do profissional da História.  
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7.3.1. A formação do Profissional da História 

Diversos estudiosos tais como Maria Schmidt, Selva Fonseca, Circe Bittencourt, Luiz 

Cerri, Marlene Cainelli, dentre diversos outros, discorrem em relação à importância do saber 

histórico, as pesquisa em busca de mais informações e a utilização deste conhecimento. No 

entanto, tais autores defendem também que esses conhecimentos e informações 

desenvolvidos nos laboratórios de história possam formar um profissional que leve o aluno a 

pensar historicamente, para que as grandes descobertas e pesquisas historiográficas não se 

restrinjam a um grupo seleto de pessoas, fazendo com que o saber histórico morra em si mesmo, 

sem função prática.  

Nesse sentido, o fato de que as práticas escolares cobram do professor de História um 

conhecimento que transcende os saberes de sua disciplina, fazendo com que haja “a 

necessidade de articular diferentes saberes no processo de formação” (FONSECA, 2005, p. 71). 

Cainelli (1999, p. 144) ratifica essa consideração ao citar que “[...] a Prática de Ensino 

precisa levar os alunos a perceberem que o conteúdo específico e o pedagógico necessitam 

caminhar juntos, que um não sobrepõe ao outro e sim se complementam na difícil tarefa de 

ensinar, de construir conhecimento”. 

Isso nos demonstra que formar professores significa também que não basta apenas ter 

o conhecimento pedagógico da disciplina, mas que sejam eficientes pesquisadores, até

mesmo para compreender os processos historiográficos a serem ensinados. André (2006, p. 

123) coloca que o papel da pesquisa na formação de professores é propiciar o:

desenvolvimento de sujeitos autônomos, livres e emancipados. A pesquisa pode 

tornar o sujeito – professor capaz de refletir sobre a sua prática profissional e de 

buscar formas (conhecimentos, habilidades, atitudes, relações) que o ajudem a 

aperfeiçoar cada vez mais seu trabalho docente, de modo que possa participar 

efetivamente do processo de emancipação das pessoas. 

Ambos os requisitos precisam estar presentes no processo formativo do professor, ou 

seja, no sentido teórico e na prática social. Bittencourt (2005, p.19) considera que na formação 

de professores, as atividades de ensino e pesquisa devem “considerar a pesquisa como princípio 

cognitivo, investigando com os alunos a realidade escolar, desenvolvendo neles essa atitude 

investigativa em suas práticas profissionais e assim tornando a pesquisa também princípio 

formativo na docência”. 

Mizukami e Reali (2002) descrevem alguns pontos básicos a fim de garantir à 

aprendizagem profissional da docência. O primeiro se refere ao conteúdo específico da 
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disciplina a ser lecionada, o que justifica no caso do ensino de História, o reconhecimento das 

bases estruturais da teoria historiográfica e suas metodologias de análise e pesquisa, permitindo 

assim construções conceituais em determinados campos explicativos. Essa questão parece que 

vem reforçar a importância da pesquisa histórica não só no bacharelado, mas também nas 

licenciaturas. Esta parte torna-se fundamental a fim de melhor organizar os conteúdos escolares 

no intuito de tornar mais compreensíveis aos alunos o fazer histórico. Sendo assim, as autoras 

trazem o segundo ponto fundamental para a aprendizagem do professor denominado como o 

conhecimento pedagógico de sua área de atuação, possibilitando a adequada transposição do 

conteúdo, tendo em conta os diversos referenciais necessários para que as pesquisas realizadas 

possam fazer sentido aos alunos199. 

No entanto, tais questões não podem ser vistos como dicotomias na formação de 

professores, como atualmente é. Fonseca (2003) considera que essa separação contribuiu para 

a formação deficitária dos professores de História, tendo por base um modelo de racionalidade 

técnica e científica e outra aplicacionista mantendo a discrepância entre teoria e prática. A 

autora considera esse modelo de ‘3 + 1’, ou seja, obtêm-se o conhecimento histórico nos três 

primeiros anos e as disciplinas pedagógicas e obrigatórias no último ano do curso, muitas vezes 

sem ligação com o conteúdo historiográfico. Porém, esse  procedimento vem de encontro à 

proposta na maioria dos cursos de formação de professores de História, no qual primeiro 

aprende-se teoria para depois desenvolver-se a prática. Segundo a autora, esse modelo cria o 

preconceito de que “para ser professor de história basta dominar os conteúdos de história” 

(FONSECA, 2003, p. 62).  

Nóvoa (2000, p. 25), mesmo não se referindo ao ensino de História, vem criticar essa 

forma de estruturação do ensino profissional ao referir-se que “a formação não se constrói por 

acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de 

reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma identidade 

pessoal”. Com base nessas palavras, o fato não está em desassociar o conhecimento, mas o 

distanciamento dos saberes específicos, dificultando a formação do professor reflexivo  no ato 

199 Além das questões de conhecimento pedagógico e específicos, Caimi (2006, pp. 30-31), voltando-se ao ensino 

de História, trás ainda uma grande diversidades  de conhecimentos histórico-pedagógicos tais como 1. conhecer 

os interlocutores em aula, reconhecer seu lugar social, suas experiências prévias, suas práticas cotidianas, suas 

referências culturais, seus saberes cognitivos, para constituir uma proposta de trabalho que lhes seja significativa; 

2. conhecer diversas possibilidades de produção e de expressão do conhecimento histórico, de modo a

operacionalizar diferentes estratégias para viabilizar as aprendizagens em sala de aula e fora dela, superando os

limites impostos pelo uso exclusivo do livro didático e pelo verbalismo vazio; 3. conhecer os estudos sobre

desenvolvimento cognitivo e aprendizagem no campo da sociologia, da psicologia e da antropologia, para entender

como as crianças e os adolescentes pensam, aprendem, se comportam, constroem conceitos e noções espaço-

temporais.
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de mobilizar conhecimentos e reorientar a ação no processo de aprendizagem dos alunos. Nesse 

sentido, Caimi (2009, p. 29) pressupõe que: 

o desenvolvimento profissional não ocorre mediante a aplicação de metodologias e

didáticas descoladas de sólidos referenciais teóricos, tampouco por meio de

fragmentos de teorias ou de técnicas apropriados em cursos ou palestras frequentados

eventualmente pelos professores. Pressuponho ainda que o domínio dos

conhecimentos históricos a ensinar pelo professor não é condição suficiente para

garantir a aprendizagem dos alunos, embora dele não se possa prescindir,

absolutamente. Acredito que o desenvolvimento profissional se efetiva,

fundamentalmente, pela capacidade dos professores em olhar para a sua prática

docente e sobre ela refletir sistematicamente, em interlocução com seus pares,

mediados pela apropriação de teorias-referência atinentes às problemáticas que

emergem do cotidiano escolar.

Villalta200 (1992 apud MORAES, 2007, p. 7) considera que devido a esse modo 

utilizado na formação inicial nos cursos de História “além de não formarem pesquisadores, 

fracassam igualmente em relação à formação de professores: os alunos saem precários do 

ponto de vista teórico e, mais do que isso, quase sem vivenciarem a prática do ensinar 

História”.  

No entanto, é fundamental lembrar que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional201 (LDBN) delibera que todo graduado numa licenciatura está habilitado e licenciado 

para exercer suas funções na Escola Básica, porém, segundo os autores analisados, o formando 

do curso de História tem a impressão que suas aptidões estão mais para o exercício da pesquisa 

do que para atuar nas escolas. Ou seja, o docente iniciante ao ingressar percebe que foi 

certificado, mas não habilitado para a função docente. 

Tendo por base essas considerações torna-se pertinente questionar os modos de 

formação aos quais os professores têm sido submetidos, o que implica também colocar em 

questão o trabalho que se desenvolve nas universidades, na condição de professores 

formadores de professores nas licenciaturas em História. 

7.3.2. Dicotomias na formação de professores e historiadores 

Pelo que se pode perceber, historicamente no Brasil estabeleceu-se que o lugar da 

pesquisa ou produção científica é a Universidade, com verbas governamentais, status de 

pesquisador, salários mais altos, condições de trabalho melhores, etc. Diante desta situação, 

200 VILLALTA, L. C. Dilemas da relação Teoria e prática na formação de professores de História: Alternativas 

em perspectiva. Revista brasileira de história. São Paulo. V. 13, n. 25/26, p. 226-240, set.92/ago. 93.  
201 Lei nº. 9.394/96 
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ser historiador permite ao profissional o status superior ao profissional do ensino básico, no 

qual tem salários sofríveis, condições de trabalho precário, excessiva carga horária, 

indisciplina dos discentes e seu trabalho não reconhecido pela sociedade.  

Perante esses fatos não é de se estranhar que muitos dos ingressantes nas universidades 

tenham como sonho de consumo o mundo acadêmico e ao mesmo tempo coloquem o ensino 

básico como segunda opção. Moraes (2007, p. 64) trás essa discussão de forma bem 

interessante ao descrever que:  

No caso específico do curso de História, é notória a preocupação dos alunos em fazer 

o bacharelado, ser pesquisador, seguir a carreira do Ensino “Superior”. Após a

colação de grau, alguns conseguem adentrar em projetos de pesquisas possibilitando

o acesso aos tão sonhados Centros Universitários. Porém, a grande maioria dos

graduandos vai para o Ensino “inferior”. Neste triste momento, quando se percebe a

dura realidade a ser enfrentada, muitos professores rompem definitivamente o cordão

umbilical, assumindo o velho bordão: lugar de pesquisa é na universidade.

Segundo Cainelli (1999), a própria estruturação do curso de História auxilia na 

formação desta imagem de diferenciação dos profissionais. A autora destaca que os alunos que 

possuem talento para a pesquisa serão os futuros mestres e doutores e os outros com menos 

aptidão hão de atuar como professores do ensino básico. 

Pode se concluir então que existem diversas questões que levam a criação de barreiras 

entre professores de História e Historiadores. Isso pode até mesmo ser percebido através de 

uma questão hierárquica: o historiador é aquele que desenvolve o saber historiográfico 

cabendo ao professor de História simplesmente repassar o saber aos alunos. Nóvoa (1998, p. 

31) critica essa visão ao considerar que:

Os professores/educadores não são apenas consumidores, mas produtores do saber. 

Os professores/educadores não são apenas executores, mas são também criadores de 

instrumentos pedagógicos. Os professores/educadores não são apenas técnicos, mas 

são também profissionais críticos e reflexivos. Assim sendo, é preciso rejeitar as 

tendências que apontam no sentido de separar a concepção da execução, (...) que 

procuram sobrecarregar o quotidiano dos professores com atividades que lhes retiram 

o tempo necessário à reflexão e à produção de práticas inovadoras.

Fonseca (2003, p. 72) considera que a perspectiva da hiper-valorização do historiador e 

o quase silenciamento sobre a formação do professor não poderiam existir, tendo em vista que

“não há educação e ensino sem o professor, e o professor de história é uma pessoa que está na 

história, assim como a faz, sofre, desfruta e transforma”. 

Dentro dessa discussão Bittencourt (2004, p. 50) verifica a atuação do professor como 

indispensável no processo de produção do conhecimento, pois “é quem transforma o saber 
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ensinado em saber aprendido”, objetivando a formação da consciência dos cidadãos e 

transformando um conjunto complexo de saberes historiográficos em conhecimentos 

efetivamente ensináveis.  

Fonseca (2003) nos lembra que nas últimas três décadas do século XX, as discussões 

sobre a questão da produção do conhecimento científico e suas relações com as metodologias 

para o ensino de História tem ocorrido, porém, sem produzir resultados significativos. A 

autora coloca tal questão como muito prejudicial ao estudo de História, pois rivaliza o 

professor e o pesquisador fazendo com que haja a constante polarização entre os 

“conhecimentos específicos da disciplina/conhecimentos pedagógicos, preparação para o 

ensino/preparação para a pesquisa, conhecimentos teóricos/prática” (FONSECA 2003, p. 61). 

Para a autora, esse panorama (professor versus pesquisador) é consequência da 

implantação dos cursos de Estudos Sociais que, por influência norte-americana, durante os 

Governos Militares no Brasil, minimizou a formação específica de História e Geografia, 

disseminando um ideário moral e cívico convenientes para o poder político dominante do 

período. Descaracterizar a formação nas ciências humanas e, consequentemente, em seu quadro 

de professores podia ser uma estratégia articulada à execução deste ideário. 

Fonseca (2003) considera também que nesse momento histórico o ensino de História foi 

usado como forma de controle social, nos quais suas consequências podem ser vistas até hoje 

através do ensino tradicional (questionários, cronologia, verdades absolutas, desarticulações 

com o presente, etc.). Uma das consequências disso é a visão de que ensinar História é algo 

fácil, pois basta transmitir o conteúdo pré-elaborado decorar e reproduzir, sem a necessidade 

de articular as discussões historiográficas com as teorias pedagógicas e a psicologia 

educacional. Indo de encontro com esse raciocínio, Paul Veyne202 (1998, apud MORAES, 

2007, p. 66) esclarece que: 

[...] o perigo com a história é que ela parece fácil e não é. Ninguém se aventurará 

a improvisar-se físico porque todo mundo sabe que, para isto, é preciso uma 

formação matemática; apesar de menos espetacular, nem por isso é menor a 

necessidade, para o historiador, de uma experiência histórica. Apenas, no caso da 

história, as consequências dessa influência se dissimularão melhor: não se produzirão 

segundo a lei do tudo ou do nada. 

Outra máxima que se criou para a desvalorização do profissional do ensino de História 

foi o pensamento de que a reprodução do conteúdo do livro didático é suficiente para sua 

202 VEYNE, P. Como se escreve a história: Foucault revoluciona a História. 4ª ed. Brasilia: Editora da UNB, 1998. 
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compreensão, substituindo muitas vezes um profissional qualificado por outro similar, sem a 

qualificação devida. Moraes (2007) aponta outra questão importante ao citar que História não 

pertence ao grupo das disciplinas colocadas como fundamentais para o mercado de trabalho. 

Segundo o autor, isso pode ser analisado observando à grade curricular de muitas escolas, no 

qual o professor de História tem duas aulas semanais para sua atuação. Pinsky e Pinsky203 

(2008, apud MORAES, 2007, p. 67) trás algumas observações sobre o tema descrevendo que: 

número baixo de aulas [...] quaisquer assuntos e discussão que, embora 

importante, “atrasariam a matéria”, são deixadas de lado. O resultado de tudo 

isso é a transformação do conhecimento histórico numa maçaroca de informações 

desconectadas ou articuladas à força, mas sempre desinteressantes e frequentemente 

inúteis. A medida disso é dada pela dificuldade que muitos professores têm em 

responder à mais banal e óbvia pergunta dos alunos: “Professor, para que serve isso? 

Fonseca (2003) e Bittencourt (2004) concordam que outro fator que avilta totalmente 

o ensino e o professor de História é a maneira tradicional de ensino causando assim o

desinteresse dos alunos em aprender. Segundo as autoras pensar em aula de História para os 

alunos é associar com cópia, questionários, decorar nomes e datas. Torna-se impossível que 

um adolescente venha a desenvolver qualquer consciência histórica (RÜSEN, 2001) dessa 

forma.  

No entanto, é importante lembrar que o docente, no decorrer de sua formação aprendeu 

a importância da consciência histórica, a História como processo, a desnecessidade de ter de 

decorar fatos e datas como acabados, mas não aprendeu como transferir tais questões aos 

alunos, já que suas formações foram mais historiográficas do que histórico-pedagógica. 

Cainelli (1999) descreve que nas disciplinas pedagógicas oferecidas nos cursos de História ou 

de Educação, a falta de entrosamento entre os profissionais acaba por prejudicar a formação do 

futuro professor. Isso se torna bem claro quando Cainelli (1999, p. 143) relata que: 

quando falamos em licenciatura é como se falássemos de velhos problemas nunca 

solucionados: só para citar alguns, desarticulação entre os conteúdos específicos e 

os conteúdos pedagógicos, formação teórica não traduzida na prática, falta de 

integração entre os departamentos de História e as Faculdades de Educação, 

desarticulação entre as diferentes disciplinas nos futuros. 

Tendo em vista tais problemáticas, Fonseca (2006, p. 23) vem fazer um questionamento 

fundamental para a continuidade de nossas discussões: os procedimentos didáticos do ensino 

203 PINSKY; PINSKY. Por uma história prazerosa e consequente. In: KARNAL, L. (Org.). História na sala de 

aula: conceitos, práticas e propostas. 5. ed. São Paulo: Contexto, pp. 17 – 36, 2008. 
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de História “é campo de investigação da área de História ou da Educação?”. Muitos 

pesquisadores (SCHMIDT, 1998, 2004; BITTENCOURT, 1998, 2004; CAIMI, 2006, 2009; 

SCHMIDT E CAINELLI, 2004; entre outros), que se dedicam a esse assunto, descrevem que é 

preciso pensar o ensino de História e a sua historicidade. Por tanto, a fim de tentar responder 

tal questão é necessário verificar quais as considerações atuais para o ensino e pesquisa em 

História.   

7.4. Transposição didática como forma de ensino de História 

A noção de Transposição Didática tem sido algo presente em boa parte dos estudos 

pedagógicos referentes ao processo e aprendizagem das diversas áreas de conhecimento e suas 

relações com as ciências de referência. No Brasil, a Transposição Didática aparece legalizada 

tanto nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) como nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCNs) para a formação docente. Por tanto, fica claro que seguir esse viés é uma 

premissa para todas as disciplinas, inclusive no ensino de História.  

O conceito de Transposição Didática teve sua origem com o sociólogo Michel Verret, 

em 1975, porém, foi popularizado na década de 80 por Yves Chevallard  com o objetivo 

especifico de analisar e discutir os conceitos de ensino matemático. Essa conceituação constitui-

se do processo em que o saber científico, produzido pelas instâncias acadêmicas, se tornar um 

saber ensinável no contexto escolar (CHEVALLARD, 2009). Para o autor o saber escolar é 

referenciado pelo saber acadêmico, no entanto, sofre algumas deformações ou adaptações para 

que se possa tornar algo ensinado.   

A fim de compreender a relação entre o saber acadêmico e o saber a ser ensinado 

justificando a transposição didática, o autor propõe que para haver um sistema didático são 

necessários três elementos: ensinante, alunos e saber ensinado. Assim a transposição didática 

se configura, na visão Chevallard (2009, p. 45) como sendo: 

Un contenido de saber que ha sido designado como saber a enseñar, sufre a partir de 

entonces un conjunto de tranformaciones adaptativas  que  van  a  hacerlo  apto  para 

ocupar un lugar entre los objetos de enseñanza. El trabajo que transforma de un objeto 

de saber a enseñar en un objeto de enseñanza, es denominado la   transposicion 

didáctica. 

Tais transformações dos saberes científicos em algo ensinável escolarmente é a base da 

transposição didática, ou seja, o saber produzido por essa transposição se constitui um saber 

distanciado de sua origem científica. Chevallard (2009) considera o saber acadêmico como 
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‘saber sábio’, exterior à escola. Nesse sentido, entende-se o saber como produto de determinada 

ciência e a necessidade de separação entre objeto real da ciência, além de sua transformação 

em objeto de conhecimento, relatando que “en el caso de un saber sabio, em efecto, la esfera de 

la producción llega a assumir, especialmente por medio de la Escuela y transposición didáctica, 

una función mucho más amplia que la de producción stricto sensu” (CHEVALLARD, 2009, p. 

181).

Através da Teoria da Transposição Didática, o autor divide os saberes em três níveis: o 

saber sábio, o saber a ser ensinado e o saber ensinado, cada qual com suas especificidades, 

pertencentes a uma esfera chamada de noosfera, ou seja, uma espécie de órgão regulador e 

operacional da transposição didática. 

Figura 4 - Representação do processo da Transposição Didática. 

Fonte: Wellington e Ricardo (2013) 

A representação acima demonstra os espaços em que ocorre a Transposição Didática, 

no qual a TD externa representam os centros acadêmicos, a TD interna a sala de aula, no 

contexto da relação didática e a Noosfera, no caso do Brasil pode ser representado como o 

Ministério da Educação (MEC), a Secretaria Estadual de Educação (SEE) e as Secretarias 

Municipais de Educação, nos quais técnicos pedagogos e especialistas delineiam o que se deve 

ensinar. Na visão de Chevallard, é nessa instância em que se define o que será ensinado nas 

escolas através dos currículos. Cabe esclarecer que Chevallard (2009, p.34) considera que os 

professores não são os responsáveis pela transposição didática, mas trabalham no seu domínio 

como o autor cita abaixo: 

La noosfera es el centro operacional del proceso de transposición... Allí se produce 

todo conflicto entre sistema y entorno y allí encuentra su lugar privilegiado de 

expresión...El profesor em su clase está em principio al abrigo de las dificultades...Si 

em algún momento debe modificar su enseñanza, eso se determinará por la mediación 

de la noosfera... 
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Nesse sentido o autor define a Transposição Didática como um eficiente instrumento de 

análise no qual o saber produzido pelos cientistas (saber sábio) se transforma naquele que está 

contido nos currículos e livros didáticos (saber a ser ensinado) e, principalmente, sua 

representação nas salas de aula (saber ensinado). Não seria isso então uma forma de 

simplificação do saber? 

Brito Menezes (2006, p. 76) destaca que “um aspecto que podemos considerar é que, de 

acordo com Chevallard, existem certas exigências que sofre o saber, para que ele possa se tornar 

ensinável” que podem ser resumidas como processos de descontextualização, de 

dessincretização ,de despersonalização e de descontemporalização (CHEVALLARD, 2009, p. 

47). Nesse sentido, Chevallard (2009, p. 69) considera que a transformação, ou transposição, 

ou didatização é  composta  pelos seguintes  processos: 

Em efecto, por la exigência de expliciación discursiva, la “textualización” del saber 

conduce primeramente a la delimitación de saberes “parciales”, cada uno de los cuales 

se expresa em um discurso (ficticiamente) autônomo. Esse proceso produce uma 

“desintrincación” del saber, o sea su desincretización.  

O processo de descontextualização do saber deve ocorrer afastando-se dos problemas 

que lhe deram sentido fazendo com que o ensino crie uma recontextualização dentro de um 

discurso a fim de que se torne ensinável e “de dar um caráter mais geral, descontextualizado e 

não personalizado, ao saber” (CHEVALLARD, 2009, p.77). Perante isso há o processo de 

despersonalização, ou seja, o produtor desse contexto (academia) sai de cena, afastando-se de 

seu produto. Isso ocorre para ter status de publicidade desse saber numa linguagem própria a 

fim de atender a padrões de legitimação. Através do processo de dessincretização o resultado 

da textualização do saber é estruturado em partes constituindo o campo de saber a ser ensinado, 

saberes ‘pontuais’, auxiliando no processo de descontextualização e de despersonalização.  

Ao considerarmos que o saber produzido na comunidade científica precisa de algumas 

modificações para tornar-se passível de ser ensinado, constituindo-se como objetos de ensino, 

todo o caminho de construção, desconstrução e reconstrução desse saber é, de certa forma, 

desconsiderado.  

Perante tais argumentos tão utilizáveis nos centros acadêmicos, nas escolas e até mesmo 

por órgãos oficiais, cabe fazermos um questionamento: os conceitos de Transposição Didática 

não acabam por sacramentar as diferenças entre o ensino ‘Superior’ e o ensino ‘Inferior’? Tal 

conceito pode ser utilizado para todas as áreas do conhecimento? Isto não faz com que se aguce 
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a dicotomia entre criadores do saber e transmissores do saber? Perante o ensino de História a 

Transposição Didática pode ser vista de forma diferente.  

7.4.1. Transposição Didática e o ensino de História  

Primeiramente é importante lembrar que quando Chevallard pensou sobre o processo de 

Transposição Didática, este se fazia estritamente para o ensino da Matemática, dentro de seus 

saberes e seu processo de didatização. No caso do conhecimento histórico, este não pode ser 

considerado algo dado, pronto e organizado pela noosfera, legitimando o saber, já que este pode 

ser visto por pontos de vista diferentes do ângulo do aluno, através de sua condição de ser 

interpretativo com sua vida prática (RÜSEN, 2001; 2010). Ao considerar a transposição 

didática para o ensino de História corre-se o risco de pregar uma disciplina petrificada, 

argumentos prontos, tendo em vista que passou pelo processo de dessincretização, ou seja, foi 

readaptado para se tornar saber. 

Na visão de Rüsen (2010) o conhecimento histórico, quando é aprendido pela recepção, 

longe de perceber os motivos que levaram a tais discussões, não promove nos alunos a condição 

de dar significados à História, dificultando a função da disciplina de compreender sua vida 

prática.  

Entende-se, por esse viés, que os processos de didatização do conhecimento histórico 

na perspectiva da Transposição Didática, desconsidera os contextos (descontextualização) e o 

processo pelo qual a assunto passou, transformando-se em algo ensinável (recontextualização) 

distante do sentido histórico no qual o fato ocorreu. A própria despersonalização faz com que 

a História seja vista como algo solto, sem colocar em questão seus agentes formadores com 

seus interesses, culturas, contextos, etc. Essa falta de contato com o mundo historiográfico faz 

com que o ensino de História seja visto como algo controlável por terceiros, em que as 

informações surjam do nada.   

Através da Transposição Didática, o aluno deixa de ser um agente produtor e fruto da 

história para ser um receptor de algo que passou por um processo de lapidação, onde o ‘saber 

sábio’ (acadêmico) pouco interessa com o ‘saber ensinado’ (sala de aula). Isso faz com que as 

questões postas ao contexto de investigação não sejam as mesmas que as do contexto de 

aprendizagem, o que para a História é algo inadmissível. Nesse sentido Silva (2012, p. 67) cita 

que “a aprendizagem histórica a partir da transposição didática não reconhece o referencial da 

racionalidade histórica para a aprendizagem, mas os resultados da investigação histórica 

simplificados como fatos sequenciados do passado”. 
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Pelo ensino de História pretende-se que os sujeitos aprendentes tenham a capacidade de 

ler o mundo por várias perspectivas, tanto temporais, culturais, espaciais, etc. e não se limitar a 

um único modelo transformado das cadeiras acadêmicas, sem relação com estas. Através da 

Transposição Didática, o que ocorre é uma visão do passado (pronto e acabado) no presente, 

sendo que na verdade deve-se relacionar o presente ao passado, sendo ele fruto desse processo. 

Nesse sentido Silva (2012, p. 66) argumenta que: 

A “transposição didática” tal como se apresenta, não só vitimiza o objeto de ensino e 

por consequência objeto de aprendizagem, pelo tempo didático, mas pela sua 

operacionalização como um todo, significando que a aprendizagem da História não 

deve ser pautada pela ciência de referência, mas por uma adaptação dos produtos dessa 

ciência ao “sistema didático” como condição do sucesso da aprendizagem e 

progressão do programa de ensino.  

No entanto, há que se considerar que boa parte dos profissionais do ensino de História, 

ao sair da Universidade (saber sábio) faz uso da Transposição Didática através dos materiais 

didáticos oferecidos (saber a ensinar), até mesmo por falta de experiência ou por falta de 

formação anterior. Um exemplo muito claro dessa relação entre os saberes universitários 

transformando-se em saberes ensináveis – e oficializados pela Noosfera (órgãos reguladores) 

está no uso da História temática.  

7.4.2. Relação com os temas 

O uso de temas é muito comum nas pesquisas acadêmicas a fim de fugir das discussões 

de linearidade, cronologia ou simples factualidade. Esse movimento, porém, foi transpassado e 

incorporado no sistema de ensino junto às renovações historiográficas do final do séc. XX. 

Verificando a questão dos temas, em termos historiográficos, Bittencourt (2004, p. 126) anota 

que: 

A História temática, normalmente produzida pela pesquisa de historiadores - que 

estabelecem o tema a ser investigado e delimitam o objeto, o tempo, o espaço e as 

fontes documentais a ser analisadas - caracteriza a produção histórica acadêmica. 

Cada tema é pesquisado em profundidade, sendo a análise verticalizada, em meio às 

diversas possibilidades oferecidas, por intermédio de um máximo  de  documentação 

a  ser  selecionada  segundo critérios   próprios,  a  qual  é  interpretada   de   acordo 

com  determinadas categorias e princípios  metodológicos. O tema é precedido  por 

exaustivas leituras  bibliográficas  e  por críticas tanto da bibliografia quanto da 

documentação. 

Observando as considerações acima, o tema, nada mais é que o assunto a ser investigado 

e problematizado. Segundo Beserra (2011, p. 45) “isso implica em uma especificação 
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necessária para a realização da pesquisa, enquanto que no ensino, [...] implica em abordagem 

ampla que envolve outros temas ou subtemas”. 

Observando a tematização pelo lado de estudos historiográficos, não se pode negar que 

há a valorização do indivíduo, comparação de tempos históricos, da micro História,  quebrando 

as concepções de linearidade cronológica e até mesmo mostrando que o conhecimento histórico 

é construído pelo historiador do tempo presente, favorecendo o caráter explicativo do texto 

histórico. Sendo assim, a História Temática foi validada (saber sábio), adaptada por órgãos 

reguladores204 (noosfera) transformada em aprendizagem (saber a ensinar) e colocada a 

professores como algo ensinável (saber ensinado). Porém, se questiona até que ponto o ensino 

de História Temática é a melhor forma de aprender história? 

Segundo Bittencourt (2004, p. 126) “a organização do estudo de História por temas 

produz vários problemas que precisam ser esclarecidos”. Para a autora o uso de expressões 

como história por eixos temáticos ou temas geradores, necessita que o aluno já tenha em mente 

diversos outros subtemas para melhor compreender o tema em si. Não podemos nos esquecer 

de que ao ensinar um aluno na educação básica não estamos formando mini historiadores, mas 

cidadãos conscientes de sua função na sociedade dentre de seu tempo histórico. 

Um exemplo bem claro deste fato pode ser verificado por Jacques Le Goff205 (1977, 

apud BESERRA, 2011, pp. 47-48) referindo-se sobre a necessidade do caráter explicativo da 

história ao analisar a experiência temática no ensino francês, na década de 70. Para o autor, essa 

forma de ensino de História não teve êxito, por diversos fatores, mas principalmente pela perda 

do seu poder explicativo. Segundo o autor206: 

... o que eu noto nesta História temática, tal como ela se esboça, é uma História que 

se encerra no tema e que não explica por que é que a carroça e o automóvel 

apareceram,  e  como  isso  se  inscreve  na  História  geral  das sociedades. É uma 

História difícil de se fazer, e se a História temática se fizesse assim, então eu diria 

“bravo”!  

No caso do ensino, a História Temática não pode ser entendida como uma nova 

ordenação de conteúdos de forma cronológica, porém, o tema passa a ser uma ordenação 

diferenciada dos conteúdos como forma de ligação ordenadora dos conteúdos históricos 

elencados.  

204 Verificar os PCNs de História 
205 LE GOFF,J. e Ladurie, L.R. e outros. A Nova História. São Paulo: Martins Fontes, 1977. 
206 Idem. 
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Segundo Beserra (2011, p. 57) “esse nos parece ser o grande desafio enfrentado pelos 

docentes ao fazerem uso dessa proposta”. Na opinião do autor isso acontecesse, caso os 

profissionais do ensino de História não dominem essa nova racionalidade, ou se percam no 

simples caráter explicativo da matéria, tal qual ocorreu na França como cita Le Goff (1977, 

apud BESERRA, 2011, pp. 58-59): 

 

O que me preocupa é o fato de me parecer que a História Nova está precisamente a 

desabrochar no ensino secundário. Mas aí desabrocha duma maneira bastante 

perigosa, porque não colocou o problema do ensino e da divulgação da História. 

Assim, faz-se no ensino secundário, duma forma anárquica, selvagem, mal 

compreendida, um esforço aliás, interessante, de aclimatação  da  História  Nova,  que  

leva  a  coisas  perigosas  e  absurdas. Consagrar, como me dizem que se faz, um ano 

inteiro de História, numa classe, a um tema histórico, é levar as crianças a não 

compreenderem nada de História. É substituir um saber histórico arcaico por 

absolutamente nenhum saber. 

 

Beserra (2011, p. 59) ao verificar e analisar tais fracassos faz questionamentos 

relevantes tais como:  

resultaram da incapacidade dos professores de dominar uma nova racionalidade dada 

pela renovação historiográfica, caracterizando assim uma dessincretização mal feita? 

Não se estaria cobrando dos professores que dessem conta, no ensino, de questões 

complexas do atual debate historiográfico, que envolve a importância da narrativa 

cronológica na constituição epistemológica dos conhecimentos históricos? 

O ensino por História Temática foi imposta por vieses historiográficos, desconsiderando 

a importância da narrativa cronológica na construção do conhecimento histórico escolar. Não 

se pretende fazer apologia a uma história factual e ordenadora, mas  reconhecer a existência de 

um saber docente que possa ser camuflado na utilização da proposta temática no ensino de 

História como simples Transposição Didática. Fonseca (2003, p.104) destaca que “a discussão 

caminha basicamente para sabermos em que medida, através dos eixos temáticos, os professores 

conseguem retomar os temas, ou conteúdos e recontar ou refazer a história de determinadas 

sociedades em determinados períodos”. No entanto, há que se ponderar que estudos recentes 

estão colocando a simples Transposição Didática em cheque, criando especificação e análises 

diferenciadas para o ensino de História.    

7.4.3. Da Transposição Didática para as Competências Históricas 

Pelo que se pode perceber o ensinar História tem suas referências, desde os contextos 

curriculares, de formação e de materiais paradidáticos e didáticos nas Ciências da Educação, 

mais especificamente na Didática Geral. Isso nos leva a supor que a partir de um esquema 
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generalizante de aprendizagem, pode-se ser ensinado qualquer objeto de conhecimento, seja na 

área de Humanas, Exatas, Biológicas ou Línguas, tal qual é pregado pelo processo de 

Transposição Didática. 

Diversos autores como Bergmann (1990), Lee (2008) Barca (2006), Rüsen (2010) 

Bittencourt (2004), Fonseca (2003), Schmidt (2009), Cerri (2013), entre outros, afirmam que o 

ensino de História deve ser visto como uma disciplina da Ciência Histórica e não do campo da 

Pedagogia. Na visão de Cerri (2013), os debates sobre educação ocorriam mais no campo 

acadêmico da História que no da Pedagogia, fazendo com que fosse visto por parte desta que 

ensinar História era um problema equacionado. Porém, muitos historiadores viam com certo 

desprezo e indiferença a sua pertença à área da História. Isso fazia com que o ensino de História 

fosse ignorado por ambas as áreas como podemos verificar na citação de Cerri (2013, pp. 28-

29): 

a atitude negativa de historiadores comungava do mesmo paradigma que a Pedagogia, 

ao considerar o problema da didática da História como um problema externo ao campo 

da História, e não problemático nele. A diferença entre historiadores e pedagogos 

dentro desse paradigma anterior de Didática da História era de ênfase: historiadores 

imaginavam que ensinar História consistia basicamente em saber bem História, 

enquanto pedagogos enfatizavam que ensinar História consistia basicamente em saber 

bem ensinar (e, portanto, o bom ensino independeria do domínio do modo específico 

de uma área pensar seus objetos). 

Schmidt (2009, p. 7) considera que “o ato de situar os processos de cognição fora da 

epistemologia da História, contribui para a predominância da pedagogização nos modos de 

aprender”, o que historicamente, “produziu uma aprendizagem por competências que exclui 

competências históricas propriamente ditas”. Isso nos leva a pensar que uma pessoa pode ter 

diversos conhecimentos históricos acumulados, mas se forem apenas conteúdos sem reflexão, 

será praticamente impossível de se pensar historicamente, isto é, não possui a competência para 

interpretações históricas de sua realidade. 

Diversas competências do ensino de História podem ser consideradas, no entanto, para 

os principais estudiosos algumas são primordiais tais como as competências de experiências, 

de interpretação e de orientação.  

Ter competência de experiência significa trabalhar intelectualmente a capacidade de 

aprender a olhar o passado e vê-lo em sua especificidade temporal, distanciando-se desse 

passado e diferenciando do presente, vindo a reconhecer nele sua própria experiência. Segundo 

Schmidt (2009, p. 17) essa competência significa “ter uma imagem do passado que lhes permita 

orientarem-se no tempo, a qual exige o domínio de determinados conteúdos históricos ou uma 

compreensão substantiva coerente do passado”. 
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 A tradução das experiências passadas em compreensão do presente e expectativa do 

futuro podem ser denominadas como competências de interpretação, a fim de criar propostas 

de concretização de suas intencionalidades de ação em sua própria experiência de vida.  

Esta competência se dá através da capacidade intelectual de rememorar experiências passadas 

articulando-as ao seu próprio espaço de experiência de vida, diagnosticando problemas 

cotidianos, criando resoluções, comparando, etc. Tendo feito esse processo, a competência de 

orientação terá como função a capacidade de utilização do todo temporal (presente, passado e 

futuro) como guia de ação na vida diária. Sobre essa competência de orientação Rüsen (2010, 

p.59) explica que pode se “definir como a habilidade da consciência humana para levar a

cabo procedimentos que dão sentido ao passado, fazendo efetiva uma orientação temporal na 

vida prática presente por meio da recordação da realidade passada”. 

Pode se perceber que essas operações mentais da História não se limitam apenas ao 

trabalho de descrever, datar ou inserir numa cronologia a experiência, mas antes de tudo de 

se interpretar e direcionar sua vida prática. Nesse sentido Lee (2008, p.13) destaca que “se 

desejamos afirmar que estamos ensinando História em vez de outras formas de pensar acerca 

do passado é crucial que os alunos compreendam que existe uma forma de conhecimento de 

História e que o conhecimento do passado não é só uma questão de opinião pessoal”.

Deve-se deixar claro que não se pretende criar pequenos historiadores através do ensino 

da História, pautada na Ciência Histórica, mas refletir acerca de possibilidades de criar 

operações mentais do pensamento histórico, principalmente na vida prática. Reconhecer que os 

alunos são capazes de desenvolver habilidades e competências faz com que eles não sejam 

simples depositários de conteúdos factuais, tornando isso um grande desafio para o mundo 

contemporâneo tal qual cita Barca (2006, p. 23) 

Na sociedade atual, é preciso saber seleccionar entre várias propostas e saber decidir 

a favor das melhores. Quando jovens e adultos são, cada vez mais, incitados pelos 

media a optar entre ideias ou entre produtos, a formação de uma opinião 

fundamentada torna-se hoje de extrema relevância. Não para que todos escolham 

exactamente o mesmo, mas para que o façam com critérios de alguma qualidade e 

rigor. A educação histórica e social poderá ter um contributo neste campo, se 

proporcionar aos alunos o exercício gradualmente crítico de abordagem de versões 

diferenciadas. Será esta – entendemos – uma das muitas formas possíveis e válidas 

de ajudar os jovens a apropriar-se cognitivamente do real. 

No entanto, essa nova forma de pensar, longe da simples Transposição Didática teve 

suas origens das exigências temporais tanto da Alemanha como na Inglaterra como se segue. 
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7.4.4. Didática da História 

Perante tais discussões sobre a disciplina de História, ainda existe uma pergunta muito 

comum no meio escolar: para que serve a História? Tal questionamento se torna mais comum 

quando o aluno não consegue ver sua utilização na vida cotidiana, ou mesmo constituir 

parâmetros claros que responda as questões do dia a dia. Segundo Alves (2011,  p. 21) esse 

questionamento por si só demonstra a necessidade de “ transformar as questões ideológicas 

da História em um instrumento de autorreflexão pública que permita às pessoas e aos grupos 

da sociedade construir identidade e se colocar autonomamente diante dos problemas de 

orientação temporal (im)postos pelo cotidiano”. 

Nesse sentido, o historiador alemão Jörn Rüsen desenvolveu uma nova concepção da 

área de estudo denominada Didática da História. Para o autor, como já foi citado, existe uma 

forte relação entre Ciência Histórica e Didática da História, no qual há a necessidade de se 

relacionar a produção historiográfica com a vida prática dos indivíduos na sociedade. Sobre 

isso Rüsen (2006, p. 08) considera a Didática da História como: 

 

(...) uma abordagem formalizada para ensinar histórias em escolas primárias e 

secundárias que representa uma parte importante da transformação de historiadores 

em professores de história nestas escolas. É uma disciplina que faz a mediação entre 

a história como disciplina acadêmica e o aprendizado histórico e a educação escolar. 

Assim, ela não tem nada a ver com o trabalho dos historiadores em sua própria 

disciplina. A didática da história serve como ferramenta que transporta conhecimento 

histórico dos recipientes cheios de pesquisa acadêmica para as cabeças vazias dos 

alunos.  

 

Segundo Rüsen (2010) o grande objetivo da aprendizagem histórica está na formação 

histórica do indivíduo. Com isso os objetivos para o ensino de História deixam de ser uma 

simples transferência de conteúdos desconexa com sua elaboração acadêmica para fazer uso 

do tripé Filosofia da História, Ciência da História e Vida Prática, mediado pela Didática da 

História. Nesse sentido, Rüsen (2010, pp. 32-33) declara que: 

 

[...] as perspectivas da didática da história foram grandemente expandidas, indo além 

de considerar apenas os problemas de ensino e aprendizado na escola. A didática da 

história analisa agora todas as formas e funções do raciocínio e conhecimento 

histórico na vida cotidiana, prática. Isso inclui o papel da história na opinião publica 

e as representações nos meios de comunicação de massa; ela considera as 

possibilidades e limites das representações históricas visuais em museus e explora 

diversos campos onde os historiadores equipados com essa visão podem trabalhar.  
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A elaboração de seu pensamento se dá dentro de num contexto pós-queda do muro de 

Berlim (1989), no qual se necessitava que a ciência da História desse conta de uma nova 

demanda da consciência histórica de diferentes gerações. Seu objetivo era analisar os elementos 

que possibilitassem sua construção identitária individual e coletiva na prática no tempo.  

Portanto, para Rüsen (2007a), a Didática está inserida dentro da Teoria da História, 

tendo em vista que ela coloca como questão central a orientação histórica dos sujeitos, tanto na 

construção de sua identidade quanto nas suas ações. Sendo assim, o autor considera que a 

Didática de História, vai além dos processos de ensino e aprendizagem escolares, analisando 

que aprender a História se constitui como “uma forma elementar da vida, um modo fundamental 

da cultura, no qual a ciência se conforma que se realiza por ela e que a influencia” (RÜSEN, 

2007a, p. 87). Essa relação existente entre ciência Histórica e vida prática é entendida na 

perspectiva do autor, não como uma aplicação de um método ou técnica de ensino, mas os 

aspectos cognitivos da História em que “o ensino de história em sala de aula é uma função do 

aprendizado histórico das crianças e dos jovens. Isso significa que crianças e jovens aprenderem 

história é uma questão central da didática da história, a que a mera tecnologia de ensino não 

responde satisfatoriamente” (RÜSEN, 2007a, p. 91). 

Para Bergmann (1990) o movimento cognitivo essencial da Didática da História é a 

reflexão histórico-didática, caracterizada por ter o objeto referido ao ensino e à aprendizagem, 

preocupar-se com os conteúdos enquanto tema a ser analisado e a investigação de seu objeto 

do ponto de vista da prática da vida real.  

Na visão de Rüsen (2007a, p. 93), a relação entre Didática da História, Teoria da História 

e Ciência da História devem-se articular mutuamente à vida prática, pois:  

tanto a história como ciência quanto o aprendizado histórico estão fundados nas 

operações e nos processos existenciais da consciência histórica”, em que o 

desenvolvimento das “competências da consciência histórica” se constituem como 

“necessárias para resolver problemas práticos de orientação com o auxílio do saber 

histórico. 

A Didática da História não lida simplesmente com a educação ou com o ensino, mas 

com o modo como as representações sobre o passado produzem compreensões do presente e 

projeções de futuro. Isto é, a Didática da História trabalha com a orientação temporal 

inerentemente produzida pela História. Nesse sentido, Saddi (2010, p. 75) complementa essa 

ideia ao relatar que a Didática da História não esta ligada simplesmente com questões de ensino 

e aprendizagem, mas com operações mentais nas quais os: 
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homens reconstroem passados para se orientarem no presente. Ela não discute 

simplesmente a transmissão ou o ensino da História. Neste lidar com operações 

mentais de reconstrução de passado, seu objeto de pesquisa está diretamente 

relacionado ao trabalho da especialidade profissional do historiador. 

O autor descreve ainda que é um contrassenso deixar que o acúmulo histórico científico 

fique fechado nas Universidades e que a simplificação dos avanços historiográficos nas escolas 

é uma forma de diminuir a própria historiografia. O autor descreve ainda que a disciplina 

científica, a disciplina escolar e o conhecimento histórico formam um conjunto de formas 

hegemônicas na qual a sociedade se representa no tempo. Esse conjunto de representações 

contemplam as necessidades sociais como reprodução de princípios e valores de uma geração 

a outra, integração social, legitimação, identificação, etc.  

Rüsen (2001) representou esse processo de aprendizagem histórica através de sua Matriz 

Disciplinar da História. Em seu modelo a organização é feita considerando a relação entre a 

vida prática e ciência especializada e o entendimento de consciência histórica. Nesse sentido a 

compreensão da História, segundo a Matriz Disciplinar da História, compõe-se de dois níveis: 

um ligado à vida prática e outro relacionado à ciência especializada da História. Ambas partes 

em conjunto denomina-se consciência histórica, na qual a ciência da História deve se 

fundamentar. 

Figura 5 - Matriz Disciplinar da História 

Fonte: Rüsen (2001, p. 35) 

Na visão de Rüsen (2001, p. 57) a vida prática deve ser entendida como a vida 

quotidiana, presente, “em que o homem tem que agir intencionalmente para poder viver e de 

que essa intencionalidade o define como um ser que necessariamente tem de ir além do que é o 

caso, se quiser viver no e com o caso”. Sendo assim “o agir é um procedimento típico da vida 
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humana na medida em que ele, nele, o homem, com os objetivos que busca na ação, em 

princípio se transpõe sempre para além do que ele e seu mundo são a cada momento”207. 

Segundo o autor a Matriz Disciplinar da História deve ter início a partir da vida prática, 

ou seja, dos questionamentos do cotidiano.  Esse ponto de partida é denominado pelo autor de 

‘interesses’ e ‘carências de orientação’, tendo em vista que devemos sempre puxar o passado 

pelo conhecimento no presente. 

Conforme foi analisado na Matriz Disciplinar da História e sua ligação na vida prática, 

a finalidade do ensino de História é formar a ‘consciência histórica’, que segundo Rüsen (2001) 

é pré-requisito básico para a orientação em uma situação presente que demanda ação.  

7.4.4.1. Consciência Histórica 

Segundo Rüsen (2006, p. 16) a “aprendizagem histórica é uma das dimensões e 

manifestações da consciência histórica” e está intimamente conectada ao modo como a 

experiência do passado é vivenciada e interpretada a fim de fornecer uma compressão do 

presente e construir pretensões do futuro. Nesse sentido, o conceito de consciência histórica 

desenvolvido por Rüsen (2001, p.57) é que: 

 [...] A consciência histórica [é um] fenômeno do mundo vital, ou seja, [...] uma 

forma da consciência humana que está relacionada imediatamente com a vida humana 

prática. É este o caso quando se entende por consciência histórica a suma das 

operações mentais com as quais os homens interpretam sua experiência da 

evolução temporal de seu mundo e de si mesmos de forma tal que possam orientar, 

intencionalmente, sua vida prática no tempo.  

A consciência histórica passa a ser analisada como o trabalho intelectual objetivando 

relacionar as experiências vivenciadas pelo homem ao longo da História com as expectativas 

produzidas nesse processo através de operações mentais do pensamento histórico. Segundo 

Rüsen (2001) a qualificação da consciência histórica está na capacidade de seleção de 

lembranças que chegarão ao status de rememoração e a criação de representações que as 

mediarão, via interpretação, sintetizando as diferentes temporalidades numa continuidade. 

Nesse sentido, Alves (2011, p. 53) analisa que: 

Exemplos de representações de continuidade ocorrem desde as mais simples 

situações cotidianas familiares até as ações artísticas, políticas ou mesmo 

historiográficas. Objetos, lugares com carga sentimental para pais e avós são 

representativos para filhos e netos; filmes em época de democracia que discutem a 

207 Idem. 
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opressão em tempos de ditadura; trabalhos historiográficos que optam em esquecer 

momentos históricos traumáticos para a sociedade, optando por um tempo passado 

áureo, são exemplos de representações de continuidade.   

Isso nos mostra que das experiências mais simples às mais complexas, a vivência 

humana sustenta o fazer histórico. Para Rüsen (2001), a necessidade de uma teoria que 

relacione a História e Vida prática, fornecerá elementos para um diagnóstico do hoje e as 

possibilidades para projeções do futuro. Nesse sentido, Rüsen (2001, p. 58) supervaloriza a 

sistematização do pensamento histórico no âmbito escolar, tendo em vista que: 

[...] O homem necessita estabelecer um quadro interpretativo do que experimenta 

como mudança de si mesmo e de seu mundo, ao longo do tempo, a fim de poder agir 

nesse decurso temporal, ou seja, assenhorear-se dele de forma tal que possa realizar 

as intenções de seu agir. Nelas o homem vai além, também em perspectiva temporal, 

do que é o caso para si e para seu mundo; ele vai, por conseguinte, sempre além do 

que experimenta como mudança temporal, como fluxo ou processo do tempo. Pode- 

se dizer que o homem, com suas intenções e nelas, projeta o tempo como algo que 

não lhe é dado experiência. [...] A consciência histórica é, assim, o modo pelo qual a 

relação dinâmica entre experiência no tempo e intenção no tempo se realiza na vida 

humana.  

Desse modo, a consciência histórica se constitui o fruto desejado da união entre a 

Ciência Histórica e o seu ensino, auxiliando também na desconstrução da visão da ideia dos 

estudantes acerca da História, normalmente, baseadas no senso comum, que lhes é transmitido 

através de filmes, televisão, revistas ou mesmo da memória estática dos mais velhos. A 

consciência histórica permite aos estudantes a possibilidade de confrontarem tais visões tendo 

por base seu presente.  

7.4.5. Educação Histórica 

Paralelo aos estudos sobre Consciência Histórica e os conceitos da Matriz Disciplinar 

de História de Jörn Rüsen na Alemanha, na Grã-Bretanha, visando à necessidade de fortalecer 

o ensino de História perante certo descrédito dessa disciplina, pesquisadores como Dennis

Shemilt, Peter Lee, Alaric Dickinson e Rosalyn Ashby, passaram a desenvolver estudos a 

respeito da possibilidade de progressão do pensamento histórico nos alunos. O principal 

objetivo era abordar o Ensino de História em termos históricos, fundamentando-se que aprender 

história era aprender a pensar o passado historicamente208. Tendo envolvido mais de  um terço 

das escolas da Inglaterra em suas pesquisas,  Lee (2001, p. 14) destaca que: 

208 Tendo por base pressupostos epistemológicos da Filosofia da História anglo-saxã, esses pesquisadores 

construíram uma metodologia que privilegiava a análise de dados seguindo um modelo conceitual envolvendo 
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 [...] uma das razões pelas quais as pessoas mudaram foi constatar que: anteriormente, 

as  crianças  encaravam  a  História como maçadora e inútil e  os  pais  também 

achavam assim; com o Projecto, as crianças passaram, a olhar a História como uma 

disciplina interessante, difícil como a matemática, mas sem quererem desistir dela. 

Com efeito, um dos objetivos do Projecto era fazer da História uma disciplina séria. 

Era necessário haver algo que as crianças aprendessem progressivamente, que se 

operassem mudanças de ideias e que elas conseguissem perceber essas mudanças. De 

facto, as crianças relacionavam melhor suas ideias em História. 

 

Dentro dessa perspectiva, os alunos passaram a ser o ponto principal da pesquisa. 

Surgiam assim as investigações em Cognição Histórica, também conhecidas como pesquisas 

em Educação Histórica, que passou a servir de referência para estudos em diversos países como 

Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Portugal e Brasil. Segundo essa forma de pesquisa, Barca 

(2005, p.15) considera que:  

 

Nestes estudos, os investigadores têm centrado a sua atenção nos princípios, tipologias 

e estratégias de aprendizagem histórica, sob o pressuposto de que a intervenção na 

qualidade das aprendizagens exige um conhecimento sistemático das ideias históricas 

dos alunos, por parte de quem ensina (e exige também um conhecimento das ideias 

históricas destes últimos).  

 

Com base nessa teorização de pesquisa, os estudos se baseiam nas referências 

historiográficas com fundamentação científica própria, construída em áreas do conhecimento 

como a Epistemologia da História, a Metodologia de Investigação das Ciências Sociais e a 

Historiografia e não nas Ciências da Educação (BARCA, 2005).  

Nesse sentido, segundo Lee (2001, p. 14) surgem novas questões sobre o ensino de 

História, tais como “que ideias é que as crianças traziam para a disciplina de História? Quais os 

conceitos, quais as imagens que a História fornecia as crianças?”. Segundo o autor, e um dos 

ícones nessa forma de pesquisa “é importante investigar as ideias das crianças sobre estes 

conceitos, pois se tiverem ideias erradas acerca da natureza da história elas manter-se-ão sem 

nada fizer para contrariar” (LEE, 2001, p. 15). O mesmo autor percebeu que até aquele 

momento, professores e pesquisadores compreendiam o ensino por noções etapistas do 

conhecimento histórico, a partir de uma temporalidade distante das jovens estudantes. A 

consequência disso era que os docentes não estavam preparados para trabalhar com concepções 

abstratas de tempo e noções históricas. Sobre isso Barca (2004, p. 397) demonstra que: 

 

                                                           
diferentes níveis de compreensão, explicação, interpretação de fontes e percepção crítica de diversas narrativas 

históricas.  
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Os jovens constroem o conhecimento sobre o passado por referência ao presente e 

com suporte em várias formas de conhecimento. Em vários países a televisão constitui 

uma fonte de conhecimento a ter em conta, e não pode afirmar-se que as suas 

mensagens são sempre recebidas acriticamente pelos jovens. Há que se explorar de 

forma sistemática as ideias que os jovens trazem para a aula quer em relação aos 

conceitos substantivos quer em relação aos conceitos ligados à natureza da História, 

pois o professor só pode contribuir para a mudança se conhece aquilo que quer mudar. 

Germinari (2011, p. 56) trás que as pesquisas em Educação Histórica se sustentam nos 

pressupostos teórico-metodológicos do conhecimento histórico num conjunto de três núcleos: 

“a) análises sobre ideias de segunda ordem; b) análises relativas às ideias substantivas; c) 

reflexões sobre o uso do saber histórico”.  

Segundo ao autor, as referências de ideias de segunda ordem buscam compreender o 

pensamento histórico com base na qualidade, sustentados pelos debates contemporâneos   sobre   

a   filosofia   e   teoria   da   História.   Por tais ideias não interessam a quantidade ou simples 

informações factuais sobre o passado, mas as questões relacionadas ao raciocínio e a lógica 

histórica. Nessa perspectiva não interessa saber História, mas o uso que se faz dela. 

As ideias substantivas sustentam-se nas reflexões sobre os conceitos históricos, 

envolvendo noções gerais (revolução, imigrações, etc.) e noções particulares relativas a 

contextos específicos no tempo e no espaço (histórias nacionais, regionais e locais).  O uso do 

saber histórico observam as questões ligadas ao significado e uso do saber da História na vida 

cotidiana. Nesse sentido, Barca (2006, p. 27) relata que: 

A reflexão sobre os usos dos significados atribuídos à História (ideias substantivas e 

de segunda ordem) afigura-se urgente para justificar o papel da História no currículo 

e contribuir para um ensino que promova uma consciência histórica consentânea com 

as exigências de desenvolvimento e cidadania na sociedade atual.  

Segundo Germinari (2011, p. 57) uma das fases dessa pesquisa refutou a teoria dos 

estágios de desenvolvimento de Jean Piaget, no qual os pesquisadores Dickinson e Lee, ao 

trabalhar a questão da Cognição Histórica com alunos de 12 a 18 anos na aprendizagem 

histórica: 

demonstraram que algumas crianças de 8 a 11 anos apresentavam desempenho 

adequado em tarefas idênticas aplicadas em jovens de 12 a 14 anos, constatação que 

refuta a teoria da invariância dos estágios de desenvolvimento de Jean Piaget.  

A partir desse estudo, Lee desenvolveu um modelo de progressão das ideias baseado 

na natureza da explicação histórica que foi aprofundado por Dickinson e Lee (1984) 

em outro estudo realizado com alunos de 8 a 18 anos, ocasião em que abordou as 

noções de empatia e imaginação histórica fundamentais à explicação histórica. 



244 

Diversas outras pesquisas209 foram feitas com alunos ingleses a fim de verificar 

conceitos de compreensão de causalidades e empatia histórica, cognição Histórica, termos de 

progressão Histórica, conceitos substantivos e de segunda ordem, etc. Através dos resultados 

das pesquisas, Schmidt (2009, p. 10) considera que as preocupações da Educação Histórica 

ligadas as finalidades do ensino de História, “não podem ser identificadas com algumas 

proposições atuais, centradas na problemática da aprendizagem, e que têm como suporte teorias 

educacionais do tipo  ‘aprender a aprender’”. Segundo os pesquisadores do ramo, essas 

preocupações devem estar ligadas diretamente a valorização da Ciência Histórica agindo junto 

as suas estratégias de ensino. “Esses professores não apenas apresentam aos alunos os fatos a 

ser aprendidos, mas ajudam-nos a compreender a natureza complexa da interpretação e da 

análise histórica”210, tendo um papel de investigador que problematiza suas aulas em diversas 

situações. Germinare (2011, p. 59), perante tais considerações, relata que em uma Educação 

Histórica o professor deve conseguir trabalhar com diversos saberes, fundamentados nos 

debates contemporâneos, tais como: 

a) Saber ler diferentes fontes históricas, com suportes diversos (fotografia, pinturas,

documentos escritos, depoimentos orais, cultura material);

b) Saber selecionar fontes para confirmação ou refutação de hipóteses;

c) Saber entender o nós (identidade) e os outros (alteridade) em diferentes tempos e

espaços;

d) Saber levantar novas hipóteses de investigação.

Pode se perceber então que, fazendo uso de um percurso diferenciado da vertente alemã, 

a Educação Histórica também rejeita a dicotomia entre os denominados saberes escolares e 

saberes científicos. De um lado, a Didática da História alemã segue a racionalidade histórica, 

com estrutura formada no espaço escolar, relacionando a História às necessidades do dia a dia 

a fim de construir uma consciência histórica. Do outro lado, a Educação Histórica inglesa, 

toma o aluno e sua vivência como ponto de partida para formar o conhecimento histórico 

através da reflexão epistemológica edificadora de metodologias voltadas para habilidades e 

competências históricas que permitam ler e agir no mundo que os envolve. Com demandas e 

focos em comum, mas percursos históricos diferentes, ambas as linhas do ensino de História 

visão a efetivação da aprendizagem histórica através da reflexão ao aliar a consciência Histórica 

com o saberes metodológicos. Porém, tanto para Peter Lee quanto para Jörn Rüsen é necessária 

uma noção aplicável de literacia histórica.  

209 Para verificar com detalhes tais pesquisas ler GERMINARI. G. Educação Histórica: A Constituição de um 

Campo de Pesquisa. Revista HISTEDBR [On-line], Campinas, n.42, p. 54-70, jun. 2011. 
210 Idem. 
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7.4.5.1. Literacia Histórica 

Podemos perceber que um dos fundamentos principais de ambas as linhas de pesquisa 

em ensino de História está na capacidade de se conseguir ler o mundo no qual estamos inseridos. 

Isso ocorre porque a temporalidade histórica é complexa e abstrata, e partindo de situações 

concretas do passado nos possibilita a melhor compreensão desse passado. Nesse sentido, a 

literacia histórica é compreendida nesse trabalho como um processo de alfabetização e 

letramento em História, que segundo Lee (2006), ocorre desde os anos iniciais da formação 

escolar.  

A melhor compreensão do que significa ter Literacia Histórica deve passar por Rüsen 

(2001) no qual se refere que a aprendizagem histórica deve ter origem da necessidade do 

desenvolvimento da competência de dar significado ao tempo, evidenciada no processo de 

narração e comunicação de suas identidades históricas. A partir de então que a literacia histórica 

aparece no ato de desenvolver e trabalhar operações mentais da consciência histórica através 

da narrativa. Segundo Schmidt (2009, p. 15) isso ocorre porque é somente a partir desta 

narrativa “que o conhecimento torna-se consciente, ou autoconhecimento e o sujeito aumenta 

sua capacidade de ver o passado como histórico e não somente como passado prático ou passado 

morto”.  

A autora salienta que a aprendizagem histórica só pode ser considerada aprendizagem 

quando ela transforma os padrões de interpretação do passado, com a intenção de mudar a 

relação com a vida prática e com o outro. 

Silva (2012) toma a concepção de Literacia Histórica como primordial por conter entre 

seus elementos estruturadores uma perspectiva de aprendizagem histórica da Didática Histórica 

de Jörn Rüsen (2001) construída com base no conceito de consciência histórica, vida prática e 

Ciência Histórica de Lee (2006, p. 134) com o processo de investigações acerca das ideias 

históricas de jovens ingleses em escolarização. Para este autor, a compreensão e resolução do 

problema do ensino da História passam por uma “noção operacionalizável de literacia 

histórica”, ou seja, de aprendizagem histórica, tendo por referências a Matriz Disciplinar da 

História. Desse modo, Lee (2006, p. 1346) escreve que: 

 

Uma primeira exigência da literacia histórica é que os alunos entendam algo do que 

seja história, como um compromisso de indagação com suas próprias marcas de 

identificação, algumas ideias características organizadas e um vocabulário de 

expressões ao qual tenha sido dado significado especializado: passado,  

acontecimento,  situação,  evento, causa, mudança e assim por diante. 
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Segundo Lee (2006), a perspectiva de literacia histórica torna fundamental algumas 

noções de conceituações tais como de evidência histórica a fim de se compreender como o 

conhecimento histórico é possível. A compreensão de que a História deve ter uma relação  com  

a  vida  prática  dos alunos,  aproximando-os dos elementos e regras metodológicas e práticas 

da Ciência Histórica, permite a percepção de que a História não surge do nada. 

Outro fator primordial para o autor é a noção de empatia histórica, no sentido de se 

compreender de que modo as pessoas do passado pensavam e se relacionavam com o mundo. 

Tal conceito pode ser definido pela “realização – algo que acontece quando sabemos o que o 

agente histórico pensou quais seus objetivos, como entenderam aquela situação e se 

conectamos tudo isto com o que os agentes fizeram” (LEE, 2006, p. 19). Nesse sentido, ter 

empatia histórica significa realizar o trabalho cognitivo de se transportar intelectualmente para 

o momento histórico estudado, a fim de pensar como eles em seu momento e espaço, evitando

preconceitos ou julgamentos fora de contextos. 

Outra consideração importante na visão desse autor é a de que os escritos sobre a 

História não são cópias do passado, pois se referem às questões ligadas a documentos do 

passado, narrativas e interpretações sobre fatos ocorridos fora do contexto do aluno. 

Alguns pontos são importantes através da observação da operacionalização dos 

conceitos de literacia histórica colocadas por Lee (2006) tais como: tem ligação direta com a 

perspectiva da consciência histórica, materializa-se através da narrativa, fornece elementos da 

Ciência Histórica. O autor ainda alerta que se deve considerar que a História não faz referência 

a todo o passado, mas ao passado que se faz presente como passado histórico, pois “há mais na 

história do que somente o acúmulo de informações sobre o passado” (LEE, 2006, p. 136). 

Ao fazer uso de tais operacionalizações, Lee211 (2008, apud SCHIMDT, 2009, pp. 17-

18) caracteriza a literacia histórica como o processo de construção de sujeitos historicamente

letrados, que sejam minimamente capazes de realizar alguns atos, como: 

 ter uma imagem do passado que lhes permita orientarem-se no tempo a qual

exige o domínio de determinados conteúdos históricos ou uma  compreensão

substantiva coerente do passado;

 um conhecimento de como desenvolver uma explicação e narrativa do passado,

o que' pressupõe o domínio de ideias substantivas e de ideias de segunda ordem que

colaborem para organizar o passado, fazendo com que o conhecimento do passado

seja possível; [...] se os estudantes são capazes de dar sentido ao passado e adquirirem

algum conhecimento do que podemos dizer acerca dele e, simultaneamente, serem

capazes de utilizar esse conhecimento de modo a que tenha claramente uma

utilidade/aplicabilidade, talvez possa se afirmar que os estudantes são historicamente

letrados.

211 LEE, Peter. Educaçao Histórica, consciência histórica e !iteracia histórica. In. BARCA, l. (org.) Estudos de 

consciencia histórica na Europa, America, Ásia e Africa. Braga: Uminho. 2008. 
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Dentro dessa mesma linha de raciocínio, a pesquisadora portuguesa Isabel Barca tem 

se empenhado no aprofundamento epistemológico e empírico no campo do conhecimento da 

história através do Projeto HICON (“Consciência Histórica – Teoria e Práticas”), através 

de pesquisas desenvolvidas em Portugal e em diversos países de língua portuguesa, inclusive 

com o Brasil212.  

A autora trabalhou com a análise das respostas a um questionário que relacionava 

fontes históricas a diferentes narrativas historiográficas de uma determinada passagem da 

História de Portugal e elaborou um modelo apresentando diferentes níveis de explicação  

provisória  em  História,  chegando a constatar a progressividade no pensamento histórico 

nos estudantes.  

Nesse sentido, Barca (2006, p. 95) entende que um conceito de literacia histórica deve 

ter como perspectiva a formação de “competências avançadas para saber ler o mundo que nos 

rodeia e também perspectivar de alguma forma o futuro, à luz de experiências humanas 

passadas”. A autora aponta ainda que pelo viés de uma literacia histórica “a aprendizagem é 

orientada para uma leitura contextualizada do passado a partir da evidência fornecida por 

variadíssimas fontes” 213, considerando que a História como conhecimento não está fechada a 

sentenças fixas sobre o passado único e verdadeiro, de uma narrativa universal. Entretanto, 

Barca (2006, p. 96) aponta que o reconhecimento de uma multiplicidade de narrativas não 

significa a aceitação indiscriminada de todas elas, argumentando que: 

 

Existem critérios específicos para justificar as versões históricas. Estes critérios são 

tacitamente usados para validar uma versão histórica contra versões de outro tipo, 

ficcionais ou produzidas sob compromissos de interesse prático (político, econômico, 

religioso). Mas tais critérios podem e devem também ser usados para comparar e 

avaliar o poder explicativo de versões históricas concorrentes. 

 

Nessa mesma linha de pensamento, Lee (2006, p. 136) considera que apenas atividades 

estimulantes em sala de aula, com ênfase na execução de ideias elementares por demais sobre 

a História, são inúteis e falhas, tendo em vista que devem considerar, para a aprendizagem 

histórica, os conceitos prévios que os alunos trazem para suas aulas de história. Nesse sentido, 

                                                           
212 No Brasil as pesquisas relacionadas à Didática da História e Educação Histórica tem se desenvolvido 

basicamente em universidades da região Centro Sul do país em especifico na Universidade Federal do Paraná 

(UFPR) coordenado pela Professora Doutora Maria Auxiliadora Schmidt. Pela Universidade de São Paulo (USP), 

aa Faculdade de Educação, a Professora Doutora Kátia Maria Abud desenvolve um grupo de pesquisa de 

Metodologia do Ensino de História referente a estudos da consciência histórica. 

 
213 Idem. 
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o autor pondera que uma consideração favorável para a ideia de literacia histórica,

transformando-se em aprendizagem histórica, deve ter um nível teórico que esse estimule o 

pensar historicamente sob a perspectiva de uma função didática da História e as ideias prévias 

dos estudantes.  

Para tanto, Lee (2006) sugere que para que ocorra a Literacia Histórica é necessária a 

construção de uma estrutura utilizável do passado que não se refere a transferência de uma série 

de um  rol de conteúdos e eventos do passado como condição da construção individual e coletiva 

da identidade dos sujeitos como fator de sua orientação.  

O autor propõe que “uma estrutura deve ser um ponto de vista geral de padrões de 

mudanças em longo prazo, não um mero esboço de história folheando picos do passado” (LEE, 

2006, p. 140). Essa perspectiva deve ser ensinada rapidamente e sempre revisitada na intenção 

de que os alunos possam “assimilar novas histórias em relação à estrutura histórica existente” 

(LEE, 2006, p. 146), construindo novos significados aos padrões de mudança histórica. 

O objetivo dessa estrutura proposta pelo autor é de que os sujeitos formulem e 

estruturem suas ideias históricas, usando como referência o passado que está no presente, 

fazendo com que assim as interpretações das experiências do passado possam servir como 

orientação da vida prática. Para que isso ocorra Lee (2006, p. 147) pondera que deve ocorrer 

uma estrutura utilizável do passado que necessita: 

ser uma estrutura aberta, capaz de ser modificada, testada, aperfeiçoada e mesmo 

abandonada, em favor de algo mais, de forma que os alunos sejam encorajados a 

pensar e refletir sobre as suposições que fazem ao testar e desenvolver sua estrutura.  

No entanto, é importante frisar que todas essas transformações do conhecimento 

histórico, são formuladas mediante uma operação mental de orientação da experiência 

interpretada do tempo através do ato de narrar, gerando assim a tão esperada alfabetização 

histórica. 

7.4.5.2. Narrativa histórica 

Através de uma narrativa histórica tradicional, a restauração de um passado tende-se a 

ser elaborado, tentando uma aproximação ao máximo deste. No entanto, é fundamental romper 

com a visão que nunca poderemos alcançar ou vivenciar esse passado tal como era. Ao 

retratarmos a História através da narrativa, acabamos por retratar um determinado tempo com 

suas especificidades (mentalidades, economia, sociedade, político, cultura) que nunca poderá 

ser apreendido, senão pela sua reconstrução. 
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Nessa forma, cabe lembrar que nunca um fato ocorrerá novamente tal qual aconteceu, 

mas existirão possíveis recomposições desse acontecimento, fazendo assim com que olhemos 

o passado com os olhares da atualidade. Nesse sentido, que por meio da narrativa que o

conhecimento histórico - proveniente da ciência da História, transmitido aos alunos através 

da educação escolar e mediados pelas operações mentais do pensamento histórico - se 

mostram como produto cognitivo para orientação da vida prática. Segundo Alves (2011, p. 

52) narração nada mais é do que “porta-voz das operações mentais do pensamento histórico,

pois é a forma de linguagem utilizada pelos seres humanos para apresentar a orientação da 

aplicação do pensamento histórico à vida prática - a consciência histórica”. Ricoeur (1994) 

considera que construir uma narrativa histórica é ensinar a viver. 

Alves (2011) discute que através da narrativa histórica indivíduos, grupos sociais e 

nações expressam o sentido de sua consciência histórica, nos quais as competências históricas 

só fazem sentido se forem expressos na forma linguística. Nesse sentido, Ricoeur (1994, p. 

214) expõe desta forma a essência desse tipo de relato:

Uma história descreve uma sequência de ações e de experiências feitas por um certo 

número de personagens, quer reais, quer imaginários. Esses personagens são 

representados em situações que mudam ou a cuja mudança reagem. Por sua vez, essas 

mudanças revelam aspectos ocultos da situação e das personagens e engendram uma 

nova prova (predicament) que apela para o pensamento, para a ação ou para ambos. 

A resposta a essa prova conduz a história à sua conclusão.  

No entanto, na visão de Rüsen (2001) através da narrativa histórica os seres humanos 

demonstram os interesses, as perspectivas e os objetivos de suas ações no tempo, levando a 

conclusão do autor de que não é qualquer narrativa que pode ser considerada histórica. Para 

Rüsen (2001, pp. 154-155) é necessário seguir alguns critérios para que uma narrativa tenha 

caráter histórico: 

A narrativa não é sempre e basicamente histórica [...] ‘Histórico’ significa [...] que o 

passado é interpretado, com relação à experiência, no constructo próprio a uma 

‘história’ e que essa interpretação passa a ter função na cultura contemporânea. 

Como nem toda narrativa de histórias está relacionada com a experiência do passado 

e serve para torná-la presente, é necessário especificar a narrativa histórica no 

conjunto dos elementos comuns às narrativas históricas e não histórica. É comum 

ambas atuarem  como  um  modo  específico  de  constituição  de  sentido  sobre  a 

experiência do tempo. Narrar a partir do tempo faz sentido na medida em que a 

sequência temporal dos acontecimentos (na maior parte ocorrências ou conteúdos 

empíricos de  tipo  estrutural)  é  situada  no  contexto  próprio  a  esses  mesmos 

acontecimentos.  
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Nessa questão, Rüsen214 (1993 apud SCHIMDT, 2008) é enfático ao afirmar que a 

narrativa histórica possui uma peculiaridade que a diferencia da narrativa ficcional, baseando-

se em três qualidades e em suas relações: 1) Uma narrativa histórica é ligada ao meio da 

memória. Ela mobiliza a experiência do tempo passado, o qual está vinculado nos arquivos da 

memória, para que a experiência do tempo presente se torne compreensível e a expectativa do 

tempo futuro possível; 2) Uma narrativa histórica organiza a unidade interna dessas três 

dimensões do tempo através de um conceito de continuidade. Este conceito ajusta a experiência 

real do tempo às intenções e expectativas humanas. Fazendo isso, ela faz a experiência do 

passado se tornar relevante para a vida presente e influencia a configuração do futuro; 3) Uma 

narrativa histórica serve para estabelecer a identidade de seus autores e ouvintes. Essa função 

decide se um conceito de continuidade é plausível ou não. Este conceito de continuidade deve 

ser capaz de convencer os ouvintes da permanência e estabilidade deles mesmo na mudança 

temporal do mundo e deles próprios. 

Nessa linha de pensamento, Ricoeur (1994) faz um corte epistemológico entre o 

conhecimento histórico ou História ciência e a competência de se contar uma história. Sendo 

assim o autor chegou a três níveis: a) ao nível dos procedimentos explicativos, a trama da 

narrativa está apartada do processo explicativo; b) ao nível do objeto, através da 

autonomização dos grupos nos quais os personagens são sujeitos anônimos (nações, classes 

sociais, sociedades, civilizações, mentalidades); e c) ao nível do tempo histórico, a 

temporalidade parece desconectada da memória dos agentes individuais; sua estrutura é 

adequada apenas às entidades que a história-ciência põe em jogo, ou seja, na historiografia. 

Nesse sentido, o autor observa níveis de ruptura, verificando a necessidade de reatar 

conhecimento histórico e narrativa. Sendo assim, tanto Rüsen quanto Ricoeur concordam que 

para ser considerada histórica uma narrativa deve mobilizar ações de operações mentais com a 

intenção de criar sentido para a vida e construir identidade, gerando consciência histórica. 

Assim, a religação entre história e narrativa teria de se dar indiretamente por intermédio da 

noção de "intencionalidade histórica" como cita Rüsen (2001, p.66): 

[...] constituição de sentido sobre a experiência do tempo mediante a narrativa 

histórica, se trata afinal de contas da identidade daqueles que têm de produzir esse 

sentido da narrativa (histórica), a fim de poderem orientar-se no tempo. Toda 

narrativa (histórica) está marcada pela intenção básica do narrador e de seu público 

de não se perderem nas mudanças de si mesmos e de seu mundo, mas de manterem- 

se seguros e firmes no fluxo do tempo. [...] A resistência dos homens à perda de si e 

214 RUSEN, J. La historia, entre modernidade y post modarnidad. In: New History, nouvelle historic hacia una 

nueva historia, Madrid: Actas, 1993. 
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seu esforço de autoafirmação constituem-se como identidade mediante 

representações de continuidade, com as quais relacionam as experiências do tempo 

com as intenções no tempo [...]. A narrativa histórica é um meio de constituição da 

identidade humana.  

Ricoeur (1994) colabora com a noção de narrativa histórica, propondo dois objetivos do 

ponto de vista epistemológico. O primeiro objetivo, mais geral, que a narrativa histórica 

consiste em religar a explicação elaborada pela história à compreensão que resulta da 

familiaridade fundante com a prática linguística, isto é, a narrativa. Um segundo mais específico 

refere-se que à narrativa histórica, mais ligada à esquematizações, produção de sentimento de 

pertença, ou seja, com a própria vida e de orientação no tempo perante uma determinada 

operação mental. Na visão de Rüsen (2010, pp. 60-61) a produção dessa narrativa histórica 

mais ligada à vida cotidiana: 

[...] supõe ser capaz de utilizar o todo temporal, com seu conteúdo de experiência, 

para os propósitos de orientação da vida. Implica guiar a ação por meio das noções 

de mudança temporal, articulando a identidade humana com o conhecimento 

histórico, mesclando a identidade no enredo e na própria trama concreta do 

conhecimento histórico.  

Dessa forma, Alves (2011, p. 54) considera que “ter consciência histórica é aplicar 

praticamente na vida as operações mentais do pensamento histórico, por meio da narrativa 

histórica, com o fim de dar sentido às suas experiências no tempo e à sua identidade”. Lee 

(2008) também considera a competência narrativa como formadora da consciência histórica, 

no qual os alunos conseguiram aplicar as operações mentais do pensamento histórico na vida 

prática. Nesse sentido, Lee (2008, p. 11) constata que:  

[...] Se os estudantes são capazes de fazer sentido do passado e adquirirem algum 

conhecimento do que podemos dizer acerca dele, e em simultâneo ser capaz de 

utilizar esse conhecimento de modo a que tenha claramente uma 

utilizadade/aplicabilidade, se tal acontecer talvez possa afirmar-se que os estudantes 

são historicamente letrados . 

No entanto, Husbands215 (2003, apud GEVAERD, 2009, p. 3) ressalta que na 

aprendizagem histórica a narrativa não pode ser um fim em si mesma, mas um meio para 

determinado fim, ou seja, para a produção de uma compreensão sobre o passado – a 

compreensão histórica como aponta o autor: 

215 HUSBANDS, C. R. What is history teaching?: language, ideas, and meaning in learning about the past. 

Buckingham: Open Press University Press, 2003. 
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contar histórias, mas também pedir aos alunos que as recontem; submetê-las a um 

exame crítico, criando um sentido da sua 'naturalidade', assim como da sua lógica. 

Envolve uma dúvida cética implícita sobre o caráter das histórias que contamos. 

Significa relacionar histórias àqueles 'princípios organizadores' – as ideias de causa, 

continuidade, mudança – do complexo discurso histórico. 

Segundo Husbands (2003, apud GEVAERD, 2009), no ensino de História, o uso da 

narrativa em aula e a relação que o aluno tem com essa narração têm sido constantemente 

associados a um didatismo ativo do professor e à postura passiva do aluno. Nesse sentido, o 

autor chama atenção para as simplificações que constantemente são esboçadas a respeito de 

personagens e contextos históricos, caricaturando-os ou apresentando-os como figurantes do 

bem e do mal, dificultando aos alunos, às relações com as narrativas e à construção da 

compreensão histórica, além da formação de sua consciência.  

Nessa linha de pensamento, Le Goff (2005, p. 10) se preocupa com o caráter explicativo 

do conhecimento histórico, ou seja, sua preocupação está no fato da narrativa histórica se tornar 

história narrativa, como se pode verificar na citação abaixo: 

... a história-narrativa é, a meu ver, um cadáver que não se deve ressuscitar, porque 

seria preciso matá-lo outra vez. Essa história-narrativa dissimula, inclusive de si 

mesma, opções ideológicas e procedimentos metodológicos que, pelo contrário, 

devem ser claramente enunciados. É preciso reduzir a história-narrativa a apenas um 

meio entre outros da pedagogia no ensino escolar e da divulgação. A esse respeito, 

gostaria de lembrar o grave erro de compreensão que levou certos funcionários 

animados pelas melhores intenções do mundo, principalmente na França e na Bélgica, 

na década de 1970 e no início da de 1980, a quererem introduzir nos programas 

escolares o que eles acreditavam ser a nova história. Essa história é, com frequência, 

o produto de uma pesquisa de ponta que não pode ser transferida ao ensino de imediato

e tal como é.

Portanto, podemos considerar que um professor com domínio da competência da 

narração histórica é capaz de transformar condições históricas estáticas em algo com sentido 

para o aluno e para seu cotidiano.

Sendo assim, as condições colocadas nessa parte relacionada ao professor de História e 

sua reflexão dentro da historiografia permite considerar que o seu trabalho insere-se numa 

dinâmica social de formação do indivíduo, como um agente que atua e sofre as ações de seu 

tempo. Nesse sentido, tomando como subsídio o vasto desenvolvimento teórico até aqui 

desenvolvido, tais como competências e saberes (gerais e históricas), profissão docente e sua 

formação, reflexão didática, fases na carreira docente e a própria caracterização do profissional 

de História, busco, nos próximos capítulos, analisar como tais questões se comportam num 

professor iniciante dessa disciplina e suas influências na maneira de ensinar a História. 
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Capítulo 8. METODOLOGIA 

A metodologia deve ser considerada como o caminho do pensamento e a prática 

exercida na abordagem da realidade. Neste sentido, segundo Minayo (2002)  a metodologia 

ocupa um lugar central no interior das teorias e está sempre referida a elas. Cabe destacar que 

um dos maiores problemas da pesquisa nas ciências humanas e sociais não é o método, 

compreendido como o processo de desenvolvimento de um determinado trabalho científico, 

mas a interpretação da realidade.  

Utilizando os pensamentos da autora, a pesquisa deve ser entendida como “a atividade 

básica da Ciência na sua indagação e construção da realidade. É a pesquisa que alimenta a 

atividade de ensino e a atualiza frente à realidade do mundo” (MINAYO, 2002, p. 17). Portanto, 

embora seja uma prática teórica, a pesquisa vincula o pensamento e ação. Nesse sentido, uma 

base metodológica para a resolução de um problema só fará sentido a partir do momento em 

que este for um problema da vida prática. 

8.1 Natureza do estudo 

Como citado anteriormente, nossa intenção de estudo situou-se no âmbito do início 

da carreira de professores de História. Conforme foi referido no enquadramento teórico, a 

entrada no mundo do trabalho é uma das etapas mais determinantes na vida de qualquer 

profissional, sendo esse momento rico em experiências e aprendizagens, numa mescla de intensa 

emoção e entusiasmo e ao mesmo tempo apreensão, ansiedade e dificuldade. Nesse sentido, 

com base nas abordagens metodológicas referenciadas a seguir, procurou-se “escutar a voz do 

professor, a pessoa que ela exprime e os propósitos que articula. A incapacidade de se 

compreender esta voz representa uma incapacidade de compreender o seu ensino” 

(HARGREAVES, 1998, p. 282).  

Sendo assim, levando em consideração os objetivos propostos para este estudo, 

realizou-se uma investigação sem aplicação prévia, ou seja, de natureza básica que combinou 

as abordagens quantitativa e qualitativa. Tais tipos de métodos podem ser utilizados na 

intenção de complementação da pesquisa, tal qual afirma Shulman (1981), para quem a 

pesquisa mista construirá um mosaico metodológico estimulando mais o campo da 

investigação nos estudos em educação. Segundo Shulman (1981, p. 6) o que irá intervir no 

método tem ligação direta com as perguntas que se quer responder tal qual o autor descreve 

abaixo: 
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It is important to recognize that differences in method are not merely alternative ways 

of reaching the same end or answering the same questions. What distinguishes 

methods from one another, usually by virtue of their contrasting disciplinary roots, is 

not only the procedures they employ, but the very types of questions they tend to raise. 

A pesquisa quali-quantitativa, como o próprio nome indica, representa a combinação 

das duas modalidades, através do uso de recursos numéricos e de técnicas estatísticas sem 

abdicar da interpretação dos fenômenos e da atribuição de significados aos dados. Tal qual 

citado por Shulman (1981), a preocupação não deve recair no uso de uma ou outra forma, 

mas sim, com que ambas trabalhem juntas para impulsionar o desenvolvimento da teoria. 

Acreditamos que o método de pesquisa quali-quantitativo pressupõe uma análise que 

permita visualizar que ambas podem ser trabalhadas em conjunto, trazendo elementos que se 

complementam. Tréz (2012) denomina essa forma de abordagem de “Terceiro Movimento” 

no qual a possibilidade de uma mistura entre as abordagens qualitativa e quantitativa na 

pesquisa educacional no Brasil ainda tem pouca literatura sobre suas considerações teóricas 

ou desenhos específicos.  

Minayo & Sanches (1993) consideram esse paradigma de pesquisa como sendo uma 

espécie de complementariedade entre as duas abordagens. Para os autores, numa perspectiva 

epistemológica, “nenhuma das duas abordagens é mais científica do que a outra” (MINAYO 

& SANCHES, 1993, p. 247) e do lado metodológico, não existe contradição entre ambas as 

abordagens. Usando das especificações dos autores, a proposta desse trabalho com o 

paradigma quanti-qualitativo não é a de integração entre as abordagens, mas sim de sua 

utilização complementar na pesquisa, ou seja, “o estudo quantitativo pode gerar questões para 

serem aprofundadas qualitativamente, e vice-versa”216. 

Quanto ao desenho metodológico, com base em Tréz (2012), uma pesquisa de métodos 

mistos pode ter diversas descrições neste sistema como o uso simultâneo de ambos os métodos 

(QUAL+QUANT), com igual ênfase no estudo (dado pelas letras maiúsculas); “QUAL + 

quan” indicando o uso sequencial dos dois métodos, com ênfase no estudo qualitativo, neste 

caso; e “QUAN +qual” indica que o método qualitativo foi embutido em um desenho 

quantitativo, assim por diante. No nosso caso adotaremos o desenho “quan + QUAL” dentro 

de uma pesquisa que pretende levantar as características do professor iniciante de História e 

depois aprofundar os conhecimentos de forma qualitativa, ou seja, este status qualitativo se 

tornará dominante em nossa pesquisa.  

216 Idem. 
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Tendo conhecimento da abordagem a ser adotada optou-se pelo uso do questionário 

fechado (quantitativo) e pela entrevista (qualitativo) como instrumentos de recolha de 

dados217.  

A opção pelo questionário num primeiro momento da pesquisa ficou a dever-se aos 

objetivos pretendidos nesta fase (perfil do grupo de estudo), o tempo disponível (segundo 

semestre de 2014) e a facilidade de recolha de dados (dentro da própria localidade em que o 

pesquisador trabalha). O questionário mostrou-se bastante propício à pesquisa desenvolvida 

por ter sido um instrumento que nos garantiu um grande número de dados num espaço curto 

de tempo, permitindo o levantamento de informações específicas relevantes para logo após, 

por meio de entrevista, serem mais aprofundadas. Seguindo o pensamento de Gil (2008), 

construiu-se um questionário a fim de se traduzir os objetivos da pesquisa em questões 

específicas, nos quais as respostas proporcionaram dados para descrever as características da 

população pesquisada. As principais variáveis consideradas nesse trabalho referiram-se a 

idade, sexo, formação continuada, tipo de universidade de formação (pública ou privada), 

escolas que lecionam (pública ou privada), maiores desafios na carreira, formação inicial, 

metodologias utilizadas nas aulas, práticas de ensino, entre outros. 

No entanto, visando nosso estudo, os dados quantitativos não responderam à 

totalidade dos objetivos definidos nesta investigação, partindo então para a entrevista  

semiestruturada, que teve como objetivo o aprofundamento  das  questões  em  análise. 

Partindo do pensamento de Bogdan e Biklen (1994, p.134), a entrevista deve ser vista como 

uma “conversa intencional, geralmente entre duas pessoas, embora por vezes possa envolver 

mais pessoas, dirigida por uma das pessoas, com o objetivo de obter informações sobre a 

outra”.  

Tendo em vista a perspectiva desses autores perante o estudo qualitativo, a entrevista 

pôde ser utilizada como estratégia dominante da recolha de dados e teve como objetivo 

recolher informações descritivas na linguagem do próprio sujeito entrevistado. A entrevista 

teve a vantagem de permitir que vários sujeitos respondessem as mesmas questões, 

permitindo, assim, obter dados comparáveis. Nesse sentido, nossa perspectiva de análise 

qualitativa se baseou no pensamento de Bogdan e Biklen (1994), que consideram que tal 

metodologia permite ao investigador desenvolver intuitivamente uma ideia sobre o que os 

sujeitos pensam acerca dos temas sobre os quais são questionados. 

217 Dentro de cada capítulo de análise as abordagens serão aprofundadas, demonstrando já os resultados da 

pesquisa. 
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Sendo assim, foi elaborado um quadro para melhor visualizar os procedimentos que se 

utilizaram nas duas fases de levantamento de dados. 

Quadro 12– Fases da recolha de dados, objetivos e instrumentos utilizados. 

Fases Objetivos Processo 
Instrumento

s /técnicas 

Análise de dados 

1.ª Recolha de

dados

quantitativos

-Identificar as principais características dos

professores de História formados nos  últimos 3

anos (2011 á 2014);

-levantar dados que possam embasar as entrevistas
a serem realizadas;

-Identificar as conexões  em diferentes variáveis;

-Conhecer melhor quem é esse profissional.

Realização 

de um 

questionário 

fechado no 

decorrer do 2º 

semestre de 

2015. 

Questionário 

-Montagem  estatística 

através do programa

Excel.

-Análise dos

resultados estatísticos.

2.ª Recolha de

dados

qualitativos

-Levantar um conhecimento aprofundado desse 
profissional em início de carreira;

-Verificar se sua formação foi mais voltada à 
formação de professores de história ou de 
historiadores;

-Compreender como se dá o “choque de realidade”
nesse profissional da história;

-Perceber as maiores vantagem e desvantagem
sentidas por esse profissional;

-Identificar sua atuação docente em comparação a 
sua formação;

-Analisar as repercussões da formação no seu
desenvolvimento profissional e na(s) sua(s)
identidade(s) profissional(ais);

-Conhecer as concepções dos professores acerca
da profissão e do seu trabalho;

- Verificar as pertinências da literatura atualizada
para o ensino de história no trabalho dos docentes;

-Outros temas a serem inseridos;

Realização 

de 

entrevistas 

semiestrutur

ada 

Entrevista 
Análise de conteúdo 

8.2 Caracterização Metodológica 

É importante salientar que essa pesquisa situou-se num contexto de descoberta e não 

de prova, tratando-se de uma abordagem de caráter indutiva exploratória descritiva, ou 

seja, o objetivo dessa tese não teve como proposta confirmar ou inferir hipóteses construídas 

previamente. Baseia-se assim em Bogdan & Bliken (1994, p. 16) no qual descrevem que “ainda 

que se possam vir a selecionar questões específicas à medida que se recolhem os dados, a 

abordagem à investigação não é feita com o objetivo (…) de testar hipóteses”.  
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Consideramos aqui que o método indutivo é um método científico que obtém  

conclusões gerais a partir de premissas individuais. Na visão dos autores “não se trata de montar 

um quebra-cabeça cuja forma final conhecemos de antemão. Está-se a construir um quadro que 

vai ganhando forma à medida que se recolhem e examinam as partes” (BOGDAN & BLIKEN, 

1994, p. 50) e que logo após há a possibilidade de se generalizar.  

Essa tese pode ser considerada de caráter exploratório-descritiva. Exploratória, por se 

tratar de uma área na qual há pouco conhecimento científico acumulado ou sistematizado 

(professor de História em início de carreira). Nesse sentido, exploraram-se conceitos e fatos 

de pouca bibliografia. Gil (2008) considera que uma pesquisa exploratória tem por 

finalidade possibilitar melhor familiarização sobre um assunto envolvendo levantamento 

bibliográfico, entrevistas, aplicação de questionários ou estudo de caso. Ligado a isso, 

consideramos também que é descritiva, pois se expôs características de determinada população 

ou determinado fenômeno. Segundo o mesmo autor a pesquisa é considerada descritiva quando 

o pesquisador busca observar, registrar, analisar, classificar e interpretar os fatos. Tem como 

objetivo principal descrever as características de um evento ou população e descobrir, com 

precisão, a frequência com que um fenômeno ocorre, sua relação e conexão com os outros, sua 

natureza e peculiaridades. 

8.3 População: seleção e caracterização  

Este estudo realizou-se junto de professores de História em início de carreira 

pertencente à Diretoria de Ensino218 de São José dos Campos, Estado de São Paulo. Dentro da 

região denominada Vale do Paraíba, a cidade de São José dos Campos é o maior município no 

eixo entre Rio de Janeiro e São Paulo, ou seja, concentra-se em uma região de alto índice de 

desenvolvimento como polo tecnológico e em especial aeroespacial. Além disso, essa região 

do Vale do Paraíba foi marcada historicamente por ter sido berço das primeiras entradas ao 

interior do Brasil no início de nossa colonização, através do movimento Bandeirante. Durante 

no século XIX tornou-se centro da economia brasileira com a produção de café e durante o 

século XX concentrou as principais indústrias do país às margens da Rodovia Presidente Dutra. 

Tais informações se tornam importantes não somente para localizar essa região, mas também 

                                                           
218 A Diretoria de Ensino é o órgão executivo que planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as 

atividades referentes às dimensões de ensino de uma determinada região administrativa. 
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para demonstrar que por ter sido historicamente importante no país, o ensino de História pode 

se tornar mais próximo dos alunos e dos professores219.  

Figura 6 - Localização do foco da pesquisa 

A motivação da escolha da Diretoria de Ensino de São José dos Campos para esse estudo 

se faz por diversos motivos, tais como por ser local de residência e de trabalho do pesquisador 

(daí o melhor conhecimento do mesmo),  pela facilidade de acesso às escolas/professores, 

pelos contatos obtidos, por ser a maior Diretoria de Ensino no eixo Rio-São Paulo, representando 

bem nossa população pesquisada.  

Após contato estabelecido com a Diretoria de Ensino averiguou-se a existência de 145 

escolas divididas entre estaduais, municipais e particulares que adotam os ensinos Fundamental 

e Médio, ou seja, níveis pelos quais nossa população pesquisada tem habilitação para trabalhar.  

No quadro abaixo apresentamos a divisão por instâncias de ensino: 

Quadro 13– Agrupamentos, escolas e professores considerados no estudo 

N.º de Escolas na

D.E. de SJC

N.º de Escolas

Estaduais

N.º de Escolas

Municipais

N.º de Escolas

Particulares

145 58 40 47 

Fonte: Diretoria de Ensino de São José dos Campos 

219 Para verificar as informações obtidas e outros dados do município acessar http://www.sjc.sp.gov.br/. 
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Segundo dados da Diretoria de Ensino existem aproximadamente 420 professores de 

história. Desse total, foi enviado uma circular oficial, solicitando às secretarias das escolas o 

número de professores de história que lecionam nessas unidades que tenham se formado entre 

2010 a 2013, ou que tenham no máximo três anos de experiência. Nesse sentido, obteve-se 

acesso a 100% da população pesquisada. Após o levantamento desses dados, foi enviado, via 

Diretoria de Ensino ou pessoalmente, os questionários devidamente testados e com data de 

entrega pré-estipulado. Sendo assim, o número de devolutiva de nossa amostra foi alto,  

principalmente  por ter sido um documento encaminhado via órgão oficial220. 

Quanto às entrevistas no estudo qualitativo, selecionaram-se alguns professores 

participantes do questionário por conveniência, ou seja, que desejassem participar da pesquisa 

de forma mais aprofundada, facilidade de acesso e maior contato com o pesquisador. Para além 

da disponibilidade, os docentes também foram escolhidos através de critérios de respostas do 

questionário. Ao todo foram selecionados treze docentes, número esse de verificado pelo 

processo de saturação221. Segundo Thiry-Cherques (2009), a técnica de saturação é o 

instrumento que determina quando as observações deixam de ser necessárias, já que não há  

novos elementos que permitam a  ampliação de informações relevantes ao objeto investigado. 

O prognóstico antecipado do tamanho e o tempo necessário à saturação com rigor tornam-se 

improvável, vindo daí a atenção, objetivo e interpretação do pesquisador. 

8.4 Técnicas e Instrumentos de análise de Dados 

Como parte da elaboração desta tese, partiu-se primeiramente de uma profunda 

pesquisa bibliográfica sobre o tema e os objetivos do trabalho. O objetivo principal desta 

pesquisa bibliográfica não se restringe unicamente a explanar as citações e os pontos de vistas 

dos principais autores do contexto do trabalho, mas levantar questões e cruzar informações 

que serviram de pressupostos para as análises quanti-qualitativas.   

8.4.1 Dados quantitativos 

A primeira fase desta pesquisa focou-se na aplicação e coleta de dados através de 

questionários, aplicados aos professores de História com no máximo três anos de experiência, 

conforme já referimos. Os questionários foram entregues em mão ou enviados via e mail, com 

prazo determinado para entrega. Após recolha dos dados, foi feito o tratamento estatístico dos 

220 Os resultados e suas análise podem ser conferidos no capítulo 9 referente a parte quantitativa do trabalho. 
221 Maiores detalhes dos entrevistados poderá ser conferido no capitulo 10 referente a parte qualitativa do trabalho. 
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mesmos recorrendo a planilhas de Excel, com intuito de averiguar os níveis de similaridade das 

ideias-centrais retiradas das respostas desses sujeitos. Tal programa foi escolhido por possuir 

funções essenciais para extrair um conjunto de dados, cruzando sujeitos e variáveis, regras de 

associação entre variáveis, bem como fornecer índices relativos a estas associações, além de 

representar uma estruturação das variáveis obtidas.  

Tendo os resultados estatísticos em mãos fizeram-se as abordagens consideradas mais 

convenientes aos dados, obtendo assim o perfil desse profissional e ao mesmo tempo, tais 

resultados, auxiliaram na montagem das entrevistas. 

8.4.2 Dados qualitativo 

Após a primeira etapa dos questionários e levantamento estatístico, selecionou-se um 

grupo de professores que se dispuseram a participar da entrevista e que, simultaneamente, 

corresponderam a critérios de seleção previamente estabelecidos222 a fim de aprofundar nossa 

pesquisa. Tal entrevista se desenvolveu de forma semiestruturada com um grupo de 

professores que participaram da pesquisa com o questionário, realizando assim o estudo de 

alguns casos. O número de participantes se fez em treze através do método de saturação. Este 

tipo de abordagem foi escolhido para nossa pesquisa por permitir realizar um estudo profundo, 

mas não  amplo,  pelo  qual  se  procurou conhecer detalhadamente apenas alguns elementos 

da população sobre um grande número de aspectos e suas interrelações.  

O estudo dos casos recolhidos através das entrevistas foi elaborado através da técnica 

de análise de conteúdo, pois esta permitiu a sistematização e explicitação da informação 

contida nas entrevistas, com a intenção de elaborar categorias e classificações pertinentes 

para a construção e interpretação de seus dados. A análise de conteúdo ofereceu a 

possibilidade de tratar, de forma metódica, informação e testemunhos que apresentam certo 

grau de profundidade e complexidade, fato muito comum em entrevistas semiestruturadas. 

É importante lembrar que, na intenção de maior clarificação e sistematização, tanto o 

questionário quanto a entrevista, foram validados por pessoas da área acadêmica com o intuito 

de verificar se os dados obtidos eram representativos para o nosso estudo, demonstrando assim 

que as questões se faziam claras e as categorias selecionadas demonstravam designações 

adequadas. 

222 Tais critérios serão aprofundados no capítulo 10, porém, cabe resumir que basearam em três: interesse em se 

participar da continuação da pesquisa,  as respostas relacionadas com seu sentimento docente ou historiador  e as 

respostas dadas sobre os maiores impactos no início da carreira. 
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Assim, depois da transcrição, leitura e análise dos discursos dos entrevistados, 

organizou-se a categorização dos dados a fim de permitir a classificação dos elementos de 

significação constitutivos da mensagem. Para tanto, algumas categorias já se faziam pré-

estabelecidas através de um guia de orientação do pesquisador obedecendo a objetivos gerais 

e específicos que puderam assim ajudar a delinear algumas categorias mais gerais.  

Tal categorização seguiu questões temáticas, ou seja, o reconhecimento de temas num 

discurso que facilitou a organização dos dados tanto antes de aplicá-los como depois para 

agrupá-los e realizar as análises necessárias. Assim, tanto o questionário quanto as entrevistas 

foram categorizadas por dimensões e categorias de análise, como se segue no modelo para 

análise dos dados que apresentamos abaixo. 

Quadro 14 - Dimensões e categorias de análise dos dados 

Dimensão Categorias 

Percurso 

Profissional 

 Escolha da Profissão

 Impacto da escolha

 Principais aprendizagens

 Escolas que lecionou (Pública/Privada)

Formação  Tipo de universidade que se formou

 Ênfase na formação inicial

 Habilitações

 Formação continuada

 Sente-se preparado

 Sente-se mais professor de história ou historiador;

 Autoformação

Contexto de 

Trabalho 

Atual 

Dados pessoais

 Tipo de escola que leciona

 Relação com agentes da educação

 Suporte recebido

 Carga horária

 Dificuldades enfrentadas

 Número de escolas que leciona

Pretensões 

futuras 

 Pretensões profissionais

 Pretensões acadêmicas
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Após a conclusão das fases acima, foi necessário realizar a triangulação dos dados. 

Tendo em vista que se trabalhou com dois paradigmas (quantitativo e qualitativo) e com o uso 

de técnicas diversas (abordagem bibliográfica, questionário e entrevista), a triangulação 

metodológica dos dados permitiu não só a validade dos métodos, mas principalmente a melhor 

compreensão das propostas do estudo sob o olhar de múltiplas perspectivas. 

Na visão de Gil (2008) e Minayo (2005) a triangulação metodológica significa olhar 

para o mesmo fenômeno, ou no caso a questão da nossa pesquisa, tendo por base mais de 

uma fonte de dados, originadas de diferentes ângulos podendo ser usadas para constatar, 

fortificar, elaborar ou iluminar o problema de pesquisa. Os mesmos autores consideram que 

esta opção é coerente com o perfil das pesquisas sociais e com a flexibilidade dos estudos de 

caso. Minayo (2005, p.26) relata que a:  

avaliação por triangulação de métodos é uma dinâmica de investigação e de trabalho 

que integra a análise das estruturas, dos processos e dos resultados, a compreensão 

das relações envolvidas na implementação das ações e a visão que os atores 

diferenciados constroem sobre todo o projeto. 

Nesse sentido, a triangulação foi a última estratégia de diálogo entre teoria 

(referências bibliográficas) e prática agregando os múltiplos pontos de vista. Cruzaram-se 

assim, as dimensões qualitativas e quantitativas do objeto, atendendo tanto aos requisitos do 

método qualitativo, de garantia da representatividade e a diversidade de posições dos grupos 

Conhecimento 

Histórico 

 Linha acadêmica que segue

 Conhecimentos histórico-pedagógicos

 Conhecimentos históricos

 Saberes, Competências e Habilidades

 Didática usada

 Percepção dos alunos

 Maiores dificuldades encontradas

 Recursos e avaliação

Dados pessoais  Idade

 Gênero

 Situação socioeconômica

 Ano que iniciou a formação inicial e atuar na função
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sociais que formam o universo da pesquisa (professores iniciantes de História), quanto às 

pretensões do método quantitativo, ao propiciar o conhecimento da magnitude, cobertura e 

eficiência estatística (MINAYO, 2005). 

Após a triangulação dos métodos procurou-se responder às perguntas iniciais dessa tese 

passando assim às considerações finais e aos resultados obtidos. 
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CAPÍTULO 9. Análise e Interpretação de Resultados Quantitativos 

O capítulo que se inicia desenvolve-se como um dos pilares básicos da nossa 

investigação tendo em vista que baseia todo o desenvolvimento da pesquisa. Esta fase do 

trabalho estrutura-se em duas partes relacionadas: uma que consta da apresentação estatística 

unidimensional dos resultados levantados, através dos dados fornecidos pelo questionário 

mediante diferentes análises de tipo descritivo e outra de caráter bidimensional no qual algumas 

questões levantadas foram cruzadas com outras a fim de melhor perceber o perfil do nosso 

grupo de estudo. 

9.1 Objetivos dos dados quantitativos 

Para a elaboração do questionário partimos da seguinte problemática de investigação: 

Qual o perfil do docente de História em seus primeiros anos de contato com o mundo escolar? 

Nesse sentido, foram traçados como principais objetivos para o questionário: 

 Compreender, estudar e determinar o perfil do professor de História no início de sua carreira;

 Ter uma base de dados estatística que permita o aprofundamento qualitativo através de

entrevistas posteriores; 

 Conferir em que medida a literatura sobre o início da carreira confere com nosso público

alvo.  

9.2. Amostra e aplicação 

Participaram neste estudo quantitativo 46 professores de História, perante uma 

população total de 54 docentes dentro de nosso perfil de no máximo três anos de carreira. Tais 

dados foram oficializados através de documentação dos órgãos competentes (Anexos A e B) 

dos estabelecimentos de ensino de São José dos Campos (Municipal, Estadual e Particular). 

Dentre os questionários devolvidos pelos professores, das diversas escolas estudadas, 

quatro encontravam-se em branco e os outros quatro professores se negaram a responder.  

Apesar de não ter obtido um total de 100% dos docentes para responder ao questionário, 

consideramos que o número de respondentes válidos muito significativos, tendo em vista que 

apesar de nossa população ser pequena, dificilmente podemos contar com uma totalidade de 

retorno do material de pesquisa aplicado. Sendo assim, podemos considerar algumas razões 

que levam a alguns docentes a não responder ao questionário, tais como o tempo a ser dedicado, 

principalmente levando em consideração que as perguntas levam ao inquirido a um nível 
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de reflexão maior. Além disso, deve ser considerado muito importante o fato desse tipo de 

investigação levar em algumas situações a um processo de acanhamento, pois muitos se sentem 

como se estivessem sendo fiscalizados em suas atividades docentes.   

A fim de melhor descrever a população respondente, baseamo-nos em Pereira (1999) 

que nos apresenta os conceitos de população alvo, população acessível e a amostra, sendo 

esses muito ligados entre si. Nesse sentido, cabe lembrar que, segundo o autor, uma população 

é um conjunto de elementos com características comuns, sendo que, no nosso estudo, a nossa 

população alvo tem em comum a profissão docente de História com no máximo três anos de 

carreira. 

A população acessível é, de acordo com o autor, o grupo alvo à qual é possível ter 

acesso. No nosso caso, a população acessível são os professores que lecionam em escolas 

(Municipal, Estadual e Particular) da Diretoria de ensino da região de São José dos Campos, 

estado de São Paulo. 

Por fim, a amostra pode ser definida como sendo a fração da população sobre a qual 

estamos realizando o estudo, o que faz com que ela seja representativa, tendo vista que reflete 

as características da população em estudo. 

É importante salientar que a metodologia para a investigação foi a amostragem 

aleatória simples, método segundo o qual toda a população da pesquisa que leciona na 

Diretoria de ensino da região de São José dos Campos teve a mesma probabilidade de ser 

escolhida. Nosso plano amostral, obtido com a colaboração das escolas que forneceram os 

dados dos professores, permitiu com que toda a população apresentada tivesse contato com o 

questionário para ser respondido. A amostra se deu então através dos questionários devolvidos. 

A aplicação dos questionários se deu logo após a obtenção dos e-mails dos professores 

dentro do nosso perfil. Com os questionários já validados223 foram enviados aos docentes, por e 

mail ou em mãos, sendo que a aplicação do mesmo durou três meses224. De acordo com a forma 

de aplicação definida, os questionários foram entregues juntamente com uma carta de 

apresentação da Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro e o termo de consentimento 

(Apêndice A). Após o prazo determinado de três meses, os questionários foram recolhidos, dando 

início ao processo de tabulação e a análise dos dados. O resultado de nossa amostra se deu da 

seguinte forma: 

                                                           
223 A validação do questionário se deu através de três doutores em História, um doutor em Educação e mais 18 

profissionais da educação básica próximo ao perfil esperado, ou seja, entre 4 e 8 anos de experiência (pré-teste). 

O resultado final foi satisfatório sendo realizados pequenos ajustes para melhor clarificar as questões. 
224 A aplicação dos questionários foi realizada nos meses de setembro, outubro e novembro de 2014.  
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Tabela 1– Quantidade de questionários entregues e devolvidos 

Questionários entregues (1) Questionários devolvidos Relação 

(2/1) 
Total Em Branco Válidos (2) 

54 50 4 46 85% 

Tendo em mão os questionários deu-se início ao processo de afinamento dos 

participantes por rede de ensino de trabalho. Nesse sentido, verificou-se o seguinte percentual:  

Gráfico 1: Índice de professores com no máximo três anos de experiência por rede de ensino. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O que se pode perceber é que a maioria dos docentes em início de carreira está na rede 

estadual de ensino. Tal fato pode ser explicado por diversos fatores tais como: maior quantidade 

de escolas225, maior necessidade de professores, facilidade de acesso pelo maior número de 

escolas, etc. No entanto, tendo em vista que tanto as redes estaduais e municipais são 

consideradas redes públicas, os dados nos mostram o seguinte percentual perante a rede privada: 

225 A rede estadual de ensino comporta 72 escolas, a rede municipal 40 escolas e a rede particular 47 escolas. 
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Gráfico 2: Índice de professores com no máximo três anos de experiência por rede de ensino 

público e particular. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Tendo tais dados em mão, questionou-se então o percentual de professores que 

responderam aos questionários por seguimento de ensino. Os dados226 nos mostram que 100% 

dos docentes da rede particular responderam ao questionário e da rede pública as respostas 

vieram de 67% dos inquiridos como demonstra o gráfico abaixo: 

Gráfico 3: Índice de professores com no máximo três anos de experiência que responderam ao 

questionário por rede de ensino público e particular. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

226 36 dos 44 professores da rede Pública responderam o questionário e os 10 professores da rede Particular 

responderam todos, ou seja, dos 54 professores do perfil desejado 46 responderam ao questionário correspondendo 

ao total de 85% da população pesquisada. 
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9.3. O questionário  

O questionário aplicado aos professores de História em início de carreira foi composto 

de 45 (quarenta e cinco) questões, sendo todas fechadas com exceção da última pergunta. 

As quatro primeiras questões serviram para identificar o professor quanto à idade, 

gênero, renda, e tempo de formação acadêmica. 

As questões de número 5 a 8 abordam aspectos relativos ao percurso docente, como 

por exemplo, o número de instituições em que o professor lecionou, nível de satisfação, 

motivos da escolha do curso, entre outros. 

As questões de número 9 a 16 questionam sobre as características de sua formação 

acadêmica, tais como tipo de instituição de ensino superior em que se formou, ênfase recebida 

na sua formação, estágio, etc. 

As questões de número 17 a 27 abordam itens relacionados ao seu contexto de 

trabalho atual, tais como maiores desafios, dificuldades, sentimentos como docente, tipo de 

escola em que leciona, etc. 

As questões de número 28 a 36 levantam temas ligados diretamente ao ensino e 

formação em História, tais como linha de pensamento, considerações sobre saber 

historiográfico, atuação do historiador e do professor, entre outros. 

As questões de número 37 a 45 estão ligadas diretamente a formação continuada e 

desenvolvimento profissional. No caso específico da questão 45, esta se encontra aberta a fim 

de dar a possibilidade de perceber do docente como ele percebe o início de sua atuação. 

Por considerar que o questionário é de fundamental importância para trabalho 

desenvolvido, optámos por colocar as questões no corpo do texto, antes de cada gráfico, para 

que o leitor pudesse, ao ler o conteúdo analisado, ter uma visão mais próxima e completa 

do instrumento que serviu de apoio à pesquisa de campo. 

9.4. Organização dos resultados 

Tendo posse dos questionários válidos devolvidos, procedeu-se à tabulação e 

sistematização das questões fechadas e da questão aberta. Todos os dados referentes às 

questões com opções de alternativas foram tabulados, utilizando–se o software Microsoft 

Excel. Destes dados, os resultados foram organizados em forma de gráficos e seguidos de 

análise qualitativa à luz da realidade do docente e principalmente tentando verificar até que ponto 

a bibliografia referente a esse profissional se encaixa com a pesquisa levantada.  
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Obteve-se desta forma, um diagnóstico da situação do profissional do ensino de 

História da região de São José dos Campos. É importante salientar que o questionário na sua 

composição contém os mesmos limites de outros instrumentos de pesquisa, tais como 

entrevistas, observação de aulas, etc., já que estes não deixam de ser carregados de 

subjetividades, pois estão ligados a um determinado momento histórico, produzidos em 

circunstâncias específicas, e por isso, nem sempre representam o universo de todos os 

professores pesquisados. Outro questionamento que pode ocorrer é o motivo desta e não daquela 

pergunta no questionário. A resposta para tal está nos objetivos do pesquisador, no nosso caso, 

um levantamento de perfil227 desse docente baseado em sua realidade e nas questões 

bibliográficas previamente levantadas. 

Nesse sentido, tendo por base o suporte teórico, parece-nos possível construir com esses 

dados um perfil que demostre a leitura mais provável, ou seja, que possa expressar como o 

início da carreira do docente de História se dá e quais os possíveis impactos na sua gestão 

profissional. Sendo assim, pretende-se então discutir os resultados da pesquisa a partir dos 

dados obtidos nestes questionários, preocupando-nos não apenas com o que relatou o docente, 

mas o que o docente quis dizer e por que disse o que disse. 

9.5. Análise estatística dos dados pessoais 

9.5.1. Dimensão dos dados pessoais 

A primeira questão abordada fez referência à faixa etária dos docentes, no qual foi 

utilizado um intervalo de 5 (cinco) anos entre uma idade e outra, a fim de não inibir algum 

participante de relatar sua idade. Mesmo assim, foi disponibilizado um espaço para que os 

participantes anotassem sua idade, porém, poucos fizeram uso dessa parte. O que se percebeu 

foi um maior percentual (33%) entre a idade de 23 a 27 anos, idade esta que condiz com a saída 

do ensino médio (geralmente concluído aos 18 anos) e inserção no ensino superior mais o tempo 

de experiência em sala. Os outros dois grupos de idade com maior percentual referem-se, 

respectivamente, entre 33 e 37 anos (22%) e entre 28 e 32 anos (19%). Esses dois grupos de 

faixa etária, se referem a docentes que não tiveram oportunidade de ingressar na universidade 

227 O conceito de perfil nesta tese deve ser compreendido pela leitura das faces de um fenômeno, representando

algo que trás consigo características gerais de um determinado fenômeno. Segundo Sousa (s/d) a constituição do 

perfil se edifica a partir da análise dos diferentes tipos, visando à identificação e caracterização da heterogeneidade 

com vistas à classificação em grupos mais homogêneos, com a intenção de, a partir desses grupos, conhecer as 

especificidades, o que diferencia e o que similariza os indivíduos componentes de cada grupo. 
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após a conclusão do ensino médio devido a vários fatores tais como financeiros, dúvida da 

carreira, falta de tempo, questões familiares, etc., ou mesmo, a profissionais que não se 

encontraram insatisfeitos em outras profissões. O próximo item com maior percentual se dá 

entre docentes acima de 42 anos, fato explicado por vários fatores tais como desilusão da 

carreira anterior, hobby ou mesmo garantia de progredir profissionalmente.  

Gráfico  4: Distribuição dos pesquisados conforme idades. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A segunda questão nos chamou muito a atenção. Foi questionado o gênero do docente, 

e os nossos resultados vão em contramão quando comparados com os do sistema educacional 

de modo geral. Numericamente no âmbito nacional, os homens não estão em vantagem em 

relação às mulheres (Tabela 2). Na Educação Básica, por exemplo, há no país uma proporção 

de 81,5% de professoras mulheres contra 18,5% de professores homens (Ministério da 

Educação e Cultura, 2010).  

Tabela 2: Percentual docente por gênero na educação brasileira, 2010 

Homens no 

magistério 

Homens no 

magistério (%) 

Mulheres no 

magistério 

Mulheres no 

magistério (%) 

Educação básica 365.395 18,5% 1.612.583 81,5% 

Ensino 

fundamental 

245.245 17,8% 1.132.238 82,2% 

Ensino médio 165.784 35,9% 295.758 64,1% 

Fonte: Ministério da Educação e Cultura (2010). Elaborado pelo autor 

Segundo a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (2013), a presença feminina 

também é maioritária. No geral, o sexo feminino responde por 73,8% dos professores enquanto 

26,2 % são compostas por professores homens228. 

228 Para mais informações consultar http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/mulheres-sao-maioria-no-comando-

da-rede-estadual-de-ensino. 
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No nosso caso percebemos um percentual maior de homens (57%) em relação às 

mulheres (43%). Torna-se complexo compreender a fundo tal mudança tendo em vista que não 

existem estudos que aprofundem o fato por disciplina ou mesmo por região. Uma hipótese que 

pode ser levantada é a fuga de mulheres para outras áreas de trabalho. Sendo tal fato verídico 

podemos notar que não é o número de homens que está aumentando, mas o de mulheres que 

está diminuindo no ramo da docência. Outra versão pode ser a quebra da visão de que a docência 

venha a ser uma profissão feminina e a busca pelo magistério por parte dos homens esteja 

aumentando. Também pode ser considerado de termos um fato isolado perante um universo 

maior do quadro educacional. Em todo caso fica aberta a discussão para posteriores pesquisas. 

Gráfico  5: Distribuição dos pesquisados conforme o gênero 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A questão seguinte em nosso questionário foi relacionada à renda do docente, cuja 

pergunta foi “Sua situação socioeconômica como professor encontra-se:”. As alternativas 

alternaram-se entre salários mínimos229 e o resultado nos confirmou a literatura sobre as 

dificuldades salariais para quem inicia na profissão. Quase metade dos docentes que 

responderam ao questionário tem rendimento entre 1 e 2 salários mínimos (48%). O percentual 

de docentes que possuem rendimento acima de 4 salários mínimos é de apenas 11%. O gráfico 

abaixo demonstra em detalhes o resultado. 

229 No momento da pesquisa o valor do salario mínimo variava em torno de 250,00 Euros. 



273 

Gráfico  6: Distribuição dos pesquisados conforme Renda. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os diversos estudiosos tais como Huberman (2001), Veeman (1984), Garcia (1999), 

entre outros consideram que um dos maiores problemas de quem inicia a carreira são os baixos 

salários, o que colabora em parte para a precarização, desânimo e intensificação do trabalho 

docente. 

Segundo Gatti (2000) os baixos salários são considerados um dos elementos principais 

para baixa atratividade do magistério o que, ainda levaria à necessidade de complementação do 

salário com mais aulas ou por meio do exercício de outra atividade. Nesse sentido, Gatti (2000, 

p. 60) relata que tal situação “lhes retira o tempo que poderiam preparar aulas, analisar e adequar 

questões curriculares às características de alunos, corrigir e comentar trabalhos, e se auto 

instruir permanentemente”. Gatti (2000, pp. 63-64) considera os baixos salários como um dos 

pontos que atuam no desempenho profissional dos professores, defendendo que: 

 

A relação remuneração/desempenho profissional, embora não linear, é questão que 

merece atenção e exame, uma vez que ela se associa a aspectos de autoestima e valor 

social, tendo, com isso, impacto direto na autoestima e, portanto, no perfil do 

profissional e em suas condições básicas para atuar eficazmente. Interfere nas relações 

professor-alunos e professor-comunidade. Criar ambientes estimulantes e adequados 

de aprendizagem é uma das funções dos professores. Em clima de alta frustração e 

baixa estima, isto se torna quase impossível. Associando-se a isto as deficiências 

apontadas por eles em sua própria formação, compreende-se o quadro, em geral pouco 

animador, do clima de trabalho e da qualidade em nosso ensino. 

 

A última questão referente aos dados pessoais foi relativa ao tempo de atuação como 

professor de História formado. Tendo em vista que nossa população deveria ter no máximo três 
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anos de experiência as opções variaram entre menos de um ano e três anos de atuação docente. 

Nesse sentido, nossa amostra se deu como predominantes docentes com três anos de carreira 

com 50%, seguido de professores com menos de um ano de experiência somando 24%. 

Docentes com dois anos de docência 15% e com um ano de experiência somam 11% de nossa 

população. 

Gráfico 7: Distribuição dos pesquisados conforme anos de experiência. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

9.5.2. Dimensão percurso profissional 

A próxima parte do questionário refere-se ao percurso profissional dos docentes. Nossa 

primeira pergunta questionava o seguinte: Qual o principal motivo te levou a escolher História? 

Apesar de a escolha profissional ser influenciada por vários fatores, dentre as alternativas 

propostas destacaram-se sempre gostei de estudar História (57%) e a influência de algum 

professor (28%). Os outros itens, como mostra o gráfico abaixo, teve pouca adesão, o que 

mostra a influência das duas opções citadas. No entanto, se observarmos as alternativas 

poderemos perceber que ambas podem ter certa relação, tendo em vista que muitos aprenderam 

a gostar de História graças a um professor, apesar de não ser obrigatório tal fato.   
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Gráfico 8: Principais motivos de escolha da profissão. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Alguns dados podem ser interpretados através do gráfico. Por exemplo, a influência dos 

pais que muitas vezes incentivam seus filhos a seguirem determinada profissão ou escolherem 

determinado curso que eles gostariam de ter escolhido não foi referida nenhuma vez, o que 

mostra que não há incentivo na família para a docência. Outro dado interessante vem a ser a 

falta de atratividade do mercado de trabalho que influenciou apenas 2% dos inquiridos. Tal 

fato pode ser explicado pela questão salarial, pelas situações de trabalho ou até mesmo pela 

falta de projeções futuras.   

O que se percebe é que a escolha profissional é influenciada pelas experiências 

vivenciadas e que estão relacionadas ao trabalho dos outros (no caso de professores antigos), 

pois se percebe que a escolha está muito ligada à profissão e não ao que ela pode proporcionar. 

A afinidade com o conteúdo de História e a influência do professor revela o quão significativo 

o contato anterior influencia na decisão do docente. Tardif (2012) referenciando-se à influência

de professores na escolha pela profissão docente, alerta para o fato de que a profissão 

“professor” é uma das primeiras com as quais os estudantes têm contato, além de ser aquela em 

quem mais tempo auxilia no seu desenvolvimento. 

A questão de número 6 do nosso questionário foi sobre o nível de satisfação com o 

Magistério no início da carreira, ou seja, o grau de satisfação com a carreira docente. Os dados 

nos mostram que a grande maioria considera como Regular (41%) seguido de Bom (35%). O 

grupo que considera Insuficiente (13%) quase se iguala ao grupo que considera Ótimo (11%). 

O que se pode perceber é que as diversas dificuldades do magistério (salário, condições de 

trabalho, etc.) podem impedir uma maior satisfação com a profissão, no entanto, pensamos que 
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no caso concreto até pode ser considerada o fato de ocorrer a falta de parâmetros comparativos 

que faz com que não tenham uma visão ainda mais negativa ou positiva da sua área de atuação. 

Gráfico  9: Nível de satisfação com a profissão. 

Fonte: Elaborado pelo auto 

Na questão número 7 perguntou-se sobre a quantidade de escolas em que já lecionou. 

Os dados nos mostram o quanto o professor em início de carreira tem de ir a várias escolas, 

geralmente substituindo licenças de professores, substituições por tempo determinado ou  até 

mesmo trabalhado em diversas escolas com poucas aulas em cada uma. Nossos dados nos 

mostram que 26% dos docentes que iniciam a carreira trabalharam em mais de cinco escolas. 

O percentual é seguido por professores que trabalharam em três escolas (20%) e em quatro 

escolas (17%). A instabilidade de ficar em apenas uma instituição escolar fica clara ao 

demonstrar que apenas 9% teve sua experiência em apenas uma escola, geralmente marcado 

por aqueles com menor tempo de graduação. 

Gráfico 10: Quantidade de escolas em que já lecionou. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Na intenção de verificar o grau de satisfação em sua atuação como docente, foi 

questionado como considera sua atuação como professor até esse momento de sua carreira. É 

curioso perceber que o resultado não condiz com o grau de satisfação com o magistério, no qual 

a maioria considera regular. No caso da atuação individual como professor a maioria absoluta 

apresenta um grau de satisfação de Boa com 72%, que somado aos inquiridos que consideram 

sua atuação como Ótima (13%) nos dá um total de 85% de satisfações consideradas positivas. 

Isso pode ser explicado por alguns fatores como a própria subjetividade do docente em querer 

demonstrar uma estima maior ou mesmo a falta de parâmetros para comparar. No entanto, essa 

reposta pode demonstrar mais uma certa empolgação com o início da carreira pelo fato de ter 

uma turma e de se sentir responsável por auxiliar em uma mudança social através da educação. 

Segundo os pesquisadores sobre as fases da carreira, esse momento é muito marcado por 

otimismo e esperança apesar das dificuldades vividas. O gráfico abaixo detalha nossa pesquisa. 

Gráfico  11: Consideração da atuação docente até o momento. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

9.5.3. Dimensão Formação acadêmica 

Tendo concluído essa fase do questionário, partimos para um de nossos principais 

objetivos dessa tese que é a indagação de sua formação mais técnica, ou seja, mais voltada para 

a pesquisa atuando como historiador ou mais ligada à licenciatura como professor de História. 

A fim de verificar esse perfil e responder à nossa questão, nosso questionário trazia a seguinte 

pergunta: Qual a principal aprendizagem adquirida durante sua formação acadêmica? O 

resultado dessa questão nos comprova o quanto a universidade está muito mais voltada para as 
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questões historiográficas do que para o próprio processo de ensino, tendo em vista que todos os 

inquiridos se formaram para serem professores.   

A resposta mais referida foi reflexão e relação de fatos (37%) seguidos de habilidades 

e competências históricas e conteúdo e informações históricas, ambas com 20% de 

respostas. O leitor mais atento poderia questionar que para ensinar História tais pontos são 

primordiais, fato este que concordamos, porém, cabe destacar que dos itens ligados ao processo 

educacional, ou seja, conteúdo pedagógico e como atuar na aprendizagem do aluno foram 

itens pouquíssimos citados, apenas 4% cada um. Fica claro então o quanto a universidade tem 

tido êxito na formação do historiador, porém, mantêm sua falha na formação do professor de 

História. O gráfico abaixo detalha nossos resultados.   

Gráfico  12: Principal aprendizagem adquirida durante sua formação acadêmica. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Perante tal questão, achou-se pertinente indagar sobre o tipo de universidade em que o 

docente da região de São José dos Campos cursou. Sendo assim, perguntou-se o tipo de 

universidade que se formou e o resultado nos mostrou uma realidade da região pesquisada. Dos 

respondentes, 85% se formaram em universidades Particulares e apenas 15% em 

universidades Públicas. A compreensão para tal fato está em alguns fatores tais como a 

ausência de universidades públicas na região de São José dos Campos que ofereçam o curso de 

História, sendo a universidade mais próxima a mais de 90 km em São Paulo. Outro fator é que 

esse estudante geralmente se compromete a um ensino noturno, possibilitando seu trabalho 

durante o dia e quem oferece tal forma de curso são as universidades privadas.  
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Gráfico  13: Tipo de universidade que se formou. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tendo em vista averiguar as maiores aprendizagens durante sua formação inicial, a 

questão número 11 incidiu sobre qual a maior ênfase obtida na universidade, referindo-nos à 

parte pedagógica ou à parte historiográfica. O resultado demonstrou-nos mais uma vez o quanto 

a formação do professor acaba sendo pouco enfatizada. Dentre os docentes que responderam, 

91% relataram que tiveram uma ênfase muito maior na parte historiográfica e apenas 9% citam 

que a formação pedagógica foi a mais enfatizada como demonstra o gráfico abaixo.   

 

Gráfico  14: Maior ênfase obtida na Universidade. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

De acordo com esses dados levantados, pode-se verificar que, de maneira geral, a 

formação acadêmica tem preparado os professores de História pesquisados na nossa amostra 

a atuarem mais na parte técnica, ligada à pesquisa do que na sua prática docente. Conforme 

foi verificado anteriormente, na parte da revisão da literatura, a formação inicial do professor 

de História, apesar das várias reformulações curriculares dos cursos de História, ainda se 

mantem frágil, distante da realidade do ensino e que pouco tem influenciado na caminhada 

deste professor quando da sua inserção no sistema educativo. 
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Perante tais questões, a próxima pergunta referia-se sobre o sentimento de atuação 

como professor no início de carreira, e os resultados nos mostram que apesar de sua formação 

ter foco maior na parte historiográfica, o docente têm-se sentido: preparados para a função, 

52% dos inquiridos, e 13% bem preparados. Por outro lado temos um terço dos docentes que 

se sentem pouco preparados, reflexo de vários fatores que discutiremos mais à frente.  

Gráfico  15: Sentimento de atuação como professor no início de carreira. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Um dos fatores que podemos considerar para uma visão positiva dos docentes com 

relação a seu sentimento de preparo é a própria atuação em sala de aula com o passar do tempo. 

Sendo assim, tentando verificar essa questão, as duas perguntas que se seguem têm ligação 

direta uma com a outra. Primeiramente questionamos o seu sentimento de maior aptidão assim 

que graduado. O resultado nos apresentou 74% dos docentes sentindo-se mais aptos à Pesquisa 

e 26% mais aptos à Docência após a graduação. Tal resultado torna-se totalmente normal tendo 

em vista que sua formação foi focada na parte historiográfica. 
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Gráfico 16: Sentimento de maior aptidão assim que graduado. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Logo após, foi questionado aos docentes qual o sentimento de maior aptidão 

profissional atualmente. O resultado nos surpreendeu, pois percebemos que o gráfico 

praticamente se inverteu, com 76% sentindo-se mais aptos à Docência e 24% sentindo-se ainda 

mais aptos à Pesquisa. Tal situação pode ser explicada por a área de a educação ser a única 

opção após a universidade, fazendo com que o sonho de muitos em se dedicar à pesquisa se 

tenha desmoronado, frustrando muitos docentes no início de sua carreira. O gráfico abaixo 

demonstra bem essa mudança.    

Gráfico  17: Sentimento de maior aptidão profissional atualmente. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Ao voltarmos à revisão bibliográfica sobre o tema acima, podemos perceber que na 

academia a formação tem ficado restrita a um universo muito reduzido de intelectuais sem 

relação com o cotidiano escolar. A constatação da existência de dois mundos que devem ser 

integrados tem-se mostrado falho, ou seja, os produtores de um saber histórico, fruto de 
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grandes pesquisas e elaborações teóricas, não têm dialogado da melhor forma com os métodos 

de transmissão desse conhecimento, muitas vezes simplificado a uma mera transposição de 

conhecimento histórico.  

A formação de profissionais bem formados e devidamente qualificados para o exercício 

de uma prática docente comprometida com um ensino de História transformador, contribuindo 

para o despertar de competências críticas, faz com que esse profissional tenha de levar certo 

tempo para perceber que a historiografia sozinha não tem sido suficiente para sua atuação no 

magistério.  

Tal situação é confirmada pela literatura em geral ao considerarmos, por exemplo, 

Garcia (2009a, p. 10), que defende que os professores iniciantes ao concluírem seus cursos de  

graduação estão conscientes de sua formação ineficiente, nos quais suas principais críticas estão 

voltadas à sua “organização burocratizada, o divórcio entre a teoria e a prática e a excessiva 

fragmentação do conhecimento que se ensina, e a escassa vinculação com as escolas”. Daí vem 

a importância dessa fase da carreira que para o autor é o momento de aprender a ensinar, isto é, 

o período de inserção profissional. Relembrando Feiman (1982, p. 1), ele nos demonstra que

“there is a general impression that teachers think their education courses are too theoretical and 

not sufficiently pratical”. Segundo o autor, à medida que os professores mais experientes trazem 

vivências da formação inicial, a grande maioria considera que a teórica superou em muito a 

prática. Esteves (1991, p. 100) confirma nossa pesquisa relatando que há casos específicos de 

formações que necessitam tanto da pedagógica quanto da matéria específica: 

Os professores do ensino secundários formam-se em universidades que pretendem 

fazer investigadores especializados e nem por sombra pensam em formar professores. 

Não é, portanto de estranhar que sofram autênticos "choques com a realidade", ao 

passarem, sem preparação adequada, da investigação sobre química inorgânica, ou da 

sua tese de licenciatura sobre um tema altamente especializado, para a prática de 

ensinar a quarenta crianças de um bairro degradado os conhecimentos mais 

elementares da química ou da filosofia. 

Um dos maiores problemas dessa situação está na relação teoria e prática, devido 

também pela falta de experiência. Nesse sentido Mariano (2006, pp. 88-89) relata que “os 

estudos que apontam para tal aspecto enfatizam a ausência de relações entre a teoria e a prática. 

Os professores em início de carreira não conseguem estabelecer relações entre estas duas 

importantes dimensões da profissão docente, o que só aumenta o hiato existente entre elas”. 

Tendo em vista os diversos autores até aqui estudados, mais nossa comprovação 

estatística percebe-se que a falta de preparação para as exigências do seu trabalho é nítida e que 
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apesar de haver um foco no conteúdo específico, não se pode deixar de lado que esses cursos 

são de licenciatura, portanto, o enfoque maior deveria ser dado na forma de transmissão desses 

conteúdos, ou seja, os conteúdos formadores da disciplina junto ao processo transformador da 

mesma. 

Outro fator que alimenta nossas conclusões pode ser visto na questão número 15, pela 

qual questionamos o seguinte: seu trabalho de conclusão de curso (TCC) foi voltado para área 

da educação ou da historiografia? Como não poderia ser diferente os TCC’s focados nas 

questões historiográficos foram preferência de 91% dos docentes enquanto apenas 9% focaram 

seus trabalhos finais na área da educação. Outro fator que pode ajudar a compreender tal fato 

está na ausência de historiadores especialistas na parte pedagógica o que leva muitos estudantes 

a terem orientadores que acabam focando as pesquisas a temas ligados à história e não ao ensino 

desta. O gráfico abaixo mostra o quanto a parte ligada à educação é pouco valorizada em 

projetos de final de curso. 

Gráfico 18: Foco do trabalho de conclusão de curso (TCC). 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Fechando a parte relacionada à formação acadêmica questionamos sobre o estágio de 

docência realizado no decorrer do curso. Nossa questão foi: Sobre seu estágio docente, você 

acredita que...  Das respostas recebidas a que mais se destacou foi Pouco me ajudou a ser 

professor com 26%, seguido das alternativas Auxiliou-me muito a ser professor e Auxiliou-

relativamente minha formação, ambas com 20% cada um. Apenas 15% relatou que 

Acrescentou muito na minha formação mesmo percentual dos que afirmaram que Auxiliou 
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em saber como não dar aulas e apenas 4% relataram que não auxiliou em nada na minha 

formação. O gráfico abaixo destaca os resultados do nosso estudo. 

Gráfico 19: Opinião sobre o estágio docente. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Tais dados nos mostram o quanto um ponto tão importante na formação docente não 

tem sido aproveitado da forma como se deveria.  É importante lembrar que o estágio de docência 

é uma atividade obrigatória230 na formação de professores apresentando a seguinte distribuição 

das 2800 horas, como carga horária mínima para integralização da licenciatura: 

 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, vivenciadas ao

longo do curso;

 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado a partir do início da

segunda metade do curso;

 1800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos curriculares de natureza

científico-cultural;

 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades acadêmico-científico-

culturais.

Parágrafo único.  Os alunos que exerçam atividade docente regular na educação 

básica poderão ter redução da carga horária do estágio curricular supervisionado até 

o máximo de 200 (duzentas) horas (BRASIL, 2002).

230 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional vigente (LDB 9394/96), a Resolução nº
 

2 do Conselho 

Nacional de Educação, de 19 de fevereiro de 2002. 
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Analisando tanto o documento referente ao estágio docência e nossa pesquisa, a última 

questão parece reforçar as discrepâncias entre teoria e prática, formação de historiadores e de 

professores já que parte do curso é ligada à componente prática e a outra parte destinada ao 

estágio supervisionado. Tal modelo de organização curricular pode, a princípio, valorizar a 

prática como componente curricular, como elemento que até então não figurava nas diretrizes 

curriculares das licenciaturas. Porém, considerando o modo como está estruturada, a tendência 

é de que teoria e prática permaneçam em vias diferentes que não convergem, dando força à 

ideia de justaposição de conteúdos de formação específica e conteúdos de formação 

pedagógica.  

Além disso, podemos verificar que da forma como é realizado o estágio, a docência 

realmente pouco pode auxiliar o formando tendo em vista que o estagiário muitas vezes é um mero 

espectador sem ação, desmotivando-os por muitas vezes à entrada na profissão. Por outro lado, 

não podemos deixar de parte aqueles casos em que o estagiário aparece apenas para assinar sua 

documentação, sem ter participado com vigor na prática docente. Estes casos são até mesmo 

incentivados por professores que não querem ter em suas aulas alguém “vigiando” sua prática em 

sala. Sendo assim, a falta de relação entre teoria-prática, estruturação desorganizada, falta de 

maior controle sobre órgãos competentes de acolhimento do estagiário e o próprio desinteresse 

de ambos os lados (estagiário e docente da sala) nos ajudam a entender o motivo de 65% dos 

professores em início de carreira em História não terem boas lembranças de seus momentos de 

estágio.  

9.5.4. Dimensão Contexto de Trabalho Atual 

Tendo concluído essa etapa, entramos agora nas questões ligadas ao contexto atual de 

trabalho dos nossos inquiridos.  Nesse sentido nossa primeira pergunta referia-se ao tipo de 

escola que leciona. Sendo assim, percebemos que a grande maioria leciona em escolas públicas 

com 67% e os que trabalham em escolas particulares somam 22%, sendo que 11% atuam em 

ambos os tipos de escolas. Tal questão é fácil de perceber já que o número de escolas públicas 

(Estaduais e Municipais) superam as escolas particulares (gráfico 20). 
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Gráfico 20: Tipo de escola em que leciona. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Também foi questionado aos docentes de nossa amostra em que níveis de ensino leciona. 

O resultado nos mostra que a maioria trabalha tanto no ensino Médio quanto no ensino 

Fundamental, com 48%. Os docentes que atuam somente no ensino Fundamental são 39% 

de nossa amostra e apenas 13% lecionam apenas no ensino Médio. Esses resultados nos 

mostram que o fato de ter poucas aulas no ensino Médio (apenas duas semanais) o número de 

professores somente nesse nível de ensino é menor que no ensino Fundamental (entre três e 

quatro aulas semanais). No entanto, a necessidade de mais aulas ou até mesmo ir para outras 

escolas faz com que seja maior o número de docentes em ambos os níveis de ensino. 

Gráfico 21: nível de ensino em que leciona. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Tendo ciência do local de exercício dos docentes, a questão 19 do nosso questionário 

interrogava sobre o nível de relacionamento com agentes da educação (professores, 
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coordenadores, diretores, funcionários), pela qual segundo alguns autores tais como Garcia 

(1999), Mariano (2006) e Cavaco (1999), os professores no início da profissão têm certa 

dificuldade de se relacionar até mesmo por inibição de suas falhas e atitudes. Garcia (1999), 

por exemplo, defende que nas escolas, de modo geral, o professor iniciante fica lançado à 

própria sorte, podendo até mesmo não superar essa fase de adaptação. Sendo assim, sem ter 

com quem dividir suas dúvidas, acertos e erros, o professor acaba sustentando sua prática em 

atitudes como estudante, reproduzindo a prática de seus antigos mestres, dificultando assim sua 

transformação identitária própria, inovadora e significativa em suas atividades docentes. 

Relacionando diretamente a professores mais experientes, o autor relata que “talvez o mais 

saliente seja o facto de que a cultura profissional de professores recusa abrir as portas das aulas 

para serem objecto de análise por parte do outros colegas” (GARCIA, 1999, p. 166).  

No entanto, nosso questionário refuta tal consideração pelo que pode ser visto nos 

resultados. Não houve nenhuma representação de que esse contato tenha sido ruim ou muito 

ruim e apenas 4% relataram ter sido regular tal situação. Por outro lado, 52% dos docentes 

disseram seus relacionamentos com os agentes da educação foi muito bom e 44% consideraram 

bom. Isso demonstra que, pelo menos entre estes professores de História, a harmonização com 

seus pares parece ser mais bem trabalhada. O gráfico abaixo detalha tal situação.    

Gráfico  22: Nível de relacionamento com agentes da educação. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 Dentro dessa mesma linha de pensamento, indagamos os docentes sobre como podem 

considerar o suporte recebido no início da sua carreira pelos agentes da educação  

(professores, coordenadores, diretores, funcionários), ou seja, nesse caso tínhamos a intenção 

de saber qual o apoio recebido no início como professor. Tal questão foi levantada tendo em 

vista que a bibliografia em geral considera que dentro de um todo, os professores em início de 
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carreira são tratados como se fossem professores experientes totalmente conscientes de que 

devem e como devem atuar. Nesse caso, os resultados se mostraram mais heterogêneos já que 

as opções adequado e razoavelmente adequado prevaleceram com 33% cada. Os dados nos 

apresentam dois extremos já que 9% consideram que suporte recebido foi muito adequado e o 

mesmo percentual relatam que não recebi nenhum suporte. Mesmo assim, se considerarmos 

que as opções adequado e muito adequando superam os itens negativos (49% x 26%), vemos 

que a nossa amostra não se encaixa totalmente nas teorias sobre esse tema.  

 

Gráfico  23: Suporte recebido no início da sua carreira pelos agentes da educação. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Nossa próxima indagação fazia referência à carga horária dos docentes da amostra 

através da pergunta: Atualmente sua carga horária de trabalho semanal está em... O 

questionamento se faz pertinente tendo em vista que devido aos baixos salários, muitos 

professores começam suas atividades nas escolas as 7 até 12:30 horas, em seguida continua 

no turno da tarde de 13 às 18 horas e por muitas vezes termina sua jornada de trabalho à 

noite das 19 às 22:45 horas com classes que variam entre 30 e 40 alunos. 

Isto demonstra uma sobrecarga intensa e que se constitui em um contrassenso, 

comprometendo o trabalho desse professor, seja na transmissão e construção dos conteúdos, 

quanto nos quesitos didático-metodológicos. Além disso, acaba por afetar o seu processo 

de estudo para manter-se em permanente processo de formação. 
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No entanto, verificando as respostas de nossos docentes inquiridos notamos que os 

números não apesentam resultados tão alarmantes. Percebemos isso ao verificar que apenas 

4% dos professores trabalham mais de 40 horas semanais e que a maioria trabalha menos de 

20 horas semanais, sendo estes 37% do total. O restante dos docentes tem carga horária 

condizente com o padrão de trabalho no ensino, sendo que 31% trabalham entre 21 e 30 horas 

semanais e 28% entre 31 e 40 horas semanais. Tais fatos não coincidem com professores 

mais experientes e pode ser justificado pela própria falta de experiência que faz com os 

professores novatos sejam sempre os últimos a escolher turmas (geralmente ficando com as 

salas mais difíceis) ou mesmo não sendo contratados por escolas privadas. A consequência 

disso pode ser percebida nos baixos salários (vide gráfico 6) recebidos no início da carreira.  

Gráfico  24: Carga horária de trabalho em início de carreira. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Ainda baseando-se nos referenciais bibliográficos, diversos autores tais como Garcia 

(1999), Cavaco (1991), Esteves (1992) e Veenman (1984), destacam que o deslocamento do 

professor de escola para escola ou mesmo de sua residência à escola, tenha que ser feito por 

docentes iniciantes por grandes distâncias, dificultando a sua inserção no meio profissional e a 

estabilidade da sua vida familiar e social. Os autores acrescentam que geralmente os professores 

iniciantes ficam com os piores horários e com as turmas mais difíceis, tendo em vista que 

professores mais experientes já se estabilizaram nas melhores turmas, horários e escolas, 

ficando para quem inicia apenas aquelas turmas e escolas rejeitadas.  

Sendo assim, em nosso questionário inserimos a seguinte questão: Você considera que 

a distância entre seu trabalho e sua casa é de aproximadamente... Os resultados obtidos mais 

uma vez refutam as pesquisas anteriores tendo em vista que apenas 7% relataram que tenha de 
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se locomover mais de 30 km para o trabalho231 e 9% tenham de percorrer distâncias entre 21 

e 30 km entre sua residência e o local de trabalho. Os índices se equiparam ao relatar que 24% 

relatam residências ficam distantes de seu trabalho a menos de 5 km, 22% entre 5 e 10 km e, 

como maioria, 26%, dizem estar distantes de seu trabalho entre 16 e 20 km.  

Tal situação pode ser entendida pelo grande número de escolas (159 no total entre 

municipais, estaduais e particulares) distribuído pela região de São José dos Campos, ou seja, 

em uma cidade grande, aglomerada e com grande demanda de mão de obra em toda sua área. 

Observando o gráfico fica nítido que enquanto as distâncias vão aumentando o índice vai 

caindo. 

Gráfico  25: Distância percorrida entre o trabalho e residência. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Verificando tais pontos não há dúvida de que essa fase é marcada por diversos 

momentos de dificuldades. Nesse sentido, foi questionado o nível das maiores dificuldades no 

início da carreira. Tendo em vista que os problemas são vários, baseamo-nos nos estudos de 

Veenman (1984) que estabeleceu as maiores dificuldades no início da carreira. A fim de melhor 

visualizar os resultados, optámos em inserir o gráfico com sua tabela de valores para depois 

realizar as principais análises do estudo232.  

231 É importante salientar que esse ponto de vista é baseado nos padrões brasileiros em específico na região de São 

Jose dos Campos, considerada uma das maiores cidades do estado de São Paulo com mais de 700 mil habitantes. 
232 Pretende-se analisar os índices com maiores destaques a fim de ir direto ao ponto, de forma mais objetiva das 

problemáticas a serem analisadas. 
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Tabela 3: Nível das maiores dificuldades no início da carreira. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Gráfico  26: Nível das maiores dificuldades no início da carreira. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Primeiramente é importante lembrar que diversos pesquisadores (GARCIA, 1999; 

CAVACO, 1999; TARDIF, 2012; PERRENOUD, 2002; GONÇALVES, 2000; entre diversos 

outros) consideram o início da carreira como a fase com maior potencialidade a problemas 

devido às características que essa fase possui na formação do futuro profissional, 

principalmente ao que se refere à autoconfiança, identidade profissional e experiência. Mas 

também não podemos esquecer, por outro lado, o que referem Reali, Tancredi, Mizukami 

(2008), que consideram que os professores em início de carreira caracterizam-se pela energia 

positiva, esperança e às vezes por fantasias românticas sobre seu papel de transformador do 

mundo, fatos que acabam por frustrar as ações dos docentes. 

Nunca Raramente 
Algumas 

Vezes Frequentemente Sempre 

Controlar indisciplina 5% 9% 28% 41% 17% 

Conviver com a violência 7% 33% 30% 28% 2% 

Gestão da sala de aula 2% 35% 37% 20% 7% 

Falta de recurso para o trabalho 9% 15% 39% 30% 6% 

Falta de informação/conhecimento do conteúdo 28% 46% 26% 0% 0% 

Preparação de atividades ou proposta de trabalho 24% 40% 22% 7% 7% 

Relacionamento com alunos 22% 36% 24% 9% 9% 

Dificuldade de didática adequada 20% 35% 41% 4% 0% 

Sentir-se sozinho 22% 24% 33% 17% 4% 

Medo e angustia 30% 26% 26% 16% 2% 

Relação com os pais 17% 35% 30% 14% 4% 
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Iniciando nossa análise pela questão da indisciplina, podemos verificar que realmente é 

um dos fatores mais marcantes das dificuldades dos docentes em início de carreira, 

comprovando assim o que citam os principais estudos sobre o tema. Observando o gráfico 

podemos perceber que o item sempre se destaca apenas na parte relacionado à indisciplina e 

que o item frequentemente tem sua maior posição nesse assunto. Assim, percebemos que 41% 

dos questionados citam que a indisciplina dificulta sua atividade docente frequentemente e 

17% consideram que dificulta sempre. Apenas 5% dizem que a indisciplina nunca dificultou 

sua ação docente. Alguns autores ajudam-nos a entender esse fenômeno.  

Lima et al. (2007, p. 143) apontaram que “do ponto de vista das teorias da aprendizagem 

de adultos, os professores, quando se iniciam na profissão logo após terem concluído a 

formação inicial, estão em fase de exploração das possibilidades da vida adulta”.  Isso nos 

mostra que os problemas de disciplina são os que realmente mais os preocupam, já que esses 

docentes por muitas vezes não criaram a autoridade necessária. Reali, Tancredi, Mizukami 

(2008, p. 83) nesta mesma linha de pensamento relatam que: 

Os primeiros anos da docência compõem uma fase em que o professor aparentemente 

sofre um tipo de “miopia”, pois focaliza suas ações em competências mais voltadas 

para a sua socialização na instituição escolar e no gerenciamento das demandas mais 

imediatas da sala de aula, como o controle da disciplina dos alunos, do que 

propriamente o processo de ensino e aprendizagem. 

Como já foi citado anteriormente, Veenman (1988), descreve que o principal problema 

a ser enfrentado pelos professores no início da carreira é a indisciplina e o estabelecimento de 

regras de conduta de seus alunos fazendo com que os professores nesta fase definam o trabalho 

docente como fisicamente e mentalmente cansativo e esgotador. Marques233 (2007, apud 

TOSCANO, 2012) confirma nossa pesquisa ao descrever que essa fase do professor representa 

a dificuldade perante o relacionamento com os alunos as quais já não se consegue estabelecer 

o limite entre o ser amigo ou ser rigoroso demais.

Ligado a esse item, a questão da violência também foi abordada, porém, havendo maior 

equilíbrio com 33% relatando que raramente aquela dificultou suas práticas, 30% relatando 

que algumas vezes tiveram problemas com violência e 28% descrevendo que frequentemente 

tiveram dificuldades. 

233 MARQUES, A. T. Factores de (In) Satisfação Docente na Escola de Hoje: Um Estudo Com Professores do 

1º Ciclo. Porto: Universidade Portucalense. Texto Policopiado, 2007. 
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Por outro lado, a questão relacionada à gestão de sala de aula vem para contradizer os 

números anteriores tendo em vista que 35% dos docentes disseram que raramente tem 

dificuldade e 37% consideram que às vezes tiveram problemas com esse item. O que pode ser 

interpretado aqui é que o professor vê sua gestão como organizada e satisfatória com exceção 

da indisciplina, porém, outros itens tais como conteúdo, atividades e avaliação são vistas como 

sendo satisfatória.  

O item relacionado à falta de recurso para o trabalho chamou a atenção por ter sido 

considerada relevante para 39% que relataram que às vezes têm dificuldade com esse item e 

30% descrevem que frequentemente tal ponto prejudica sua atuação em sala. Tendo em vista 

que a maior parte dos docentes está na rede pública e que esta geralmente tem dificuldades em 

manter os recursos básicos para o ensino, percebem-se os nossos resultados, mesmo sabendo 

que na rede particular isso também possa vir a ocorrer. 

No entanto, o item que melhor responde nossas questões sobre a formação do docente 

como historiador ou professor de História pode ser visto no questionamento sobre a Falta de 

informação/conhecimento do conteúdo. Tal ponto vai direto à formação do Historiador que 

deve saber os fatos para assim poder ensina-los. O resultado nos mostra que nenhum docente 

considerou que esse item prejudicasse sua atuação frequentemente ou sempre provando que 

o profissional historiador está sendo bem formado. Dentre os respondentes, destaca-se 46% 

considerando que raramente prejudica sua atuação e 28% demonstrando que nunca teve 

dificuldade com o conhecimento histórico. 

A preparação de atividades ou proposta de trabalho também chamou a atenção por 

verificarmos que a maioria não vê isso como problema para sua atuação. Destaque para 40% 

que relataram que raramente e 24% que nunca tiveram esse problema. O fato de ter uma 

turma, de ser chamado professor cria certa empolgação inicial o que leva as boas intenções de 

preparar boas práticas escolares.  

O item relacionamento com alunos, que aqui não pode ser entendido como indisciplina, 

também não demonstrou ser problema aos docentes já que 36 % consideraram que raramente 

tiveram complicações com isso, 24% às vezes e 22% nunca tiveram problema com tal questão. 

É interessante observarmos que a faixa etária dos docentes entrevista com maior percentagem 

está entre 23 e 27 anos (vide gráfico 4) o que auxilia nessa relação, que por muitas vezes tem 

de ser mais que professor. Conforme a revisão de Huberman (2000), o distanciamento de 

gerações dos alunos relativamente aos professores mais velhos, dificulta o diálogo entre ambos. 
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Peterson234 (1964, apud HUBERMAN, 2000) relata que o professor, em especial do ensino 

secundário dá início a sua carreira com a idade próxima à de um irmão (ou irmã) mais velho (a) 

dos seus alunos; na metade da carreira, a idade do mestre iguala a dos pais dos seus alunos e, 

em fim de carreira, ele poderia ser seu avô.  

Um dos itens que mais chamou a atenção foi o relacionado à dificuldade de didática 

adequada. Os resultados nos mostraram que esse também não é um problema tão frequente. 

Apesar de 41% considerarem que às vezes essa dificuldade é mais marcante, 35% relatam que 

raramente tem esse problema e 20% nunca teve dificuldade com a didática. O que podemos 

considerar aqui são alguns pontos tais como falta de parâmetros para saber se estão usando a 

didática correta ou a existência de certa inibição em assumir tal ponto ou até mesmo ter 

convicção de que a forma com que lecionam é o meio ideal para o ensino de História. 

Alguns pesquisadores tais como Perrenoud (2002b), Garcia (1999) e Veenman (1984), 

colocam o isolamento como um fator de grande dificuldade no início da carreira. Garcia (1999, 

p. 166) chega a citar que:

O isolamento vai contra o desenvolvimento profissional. A acrescentar a esta 

limitação, está também o facto de a própria organização dos espaços e tempos 

dificultar a possibilidade de observação entre colegas, dado que os professores têm de 

estar em classes separadas. 

No entanto, nosso levantamento não demonstra tal questão de forma tão marcante tendo 

em vista que apenas 17% da amostra relatam que frequentemente se sentem sozinhos e apenas 

4% sempre se sentem assim. Os percentuais maiores nos mostram que 33% às vezes se sentem 

dessa forma, 24% raramente e 22% nunca tiveram esse sentimento. Um fator que pode melhor 

explicar essa diferença pode ser encontrada no bom relacionamento com alunos e agentes da 

educação (vide gráfico 22) favorecendo uma maior harmonização entre seus pares. 

Na mesma linha de raciocínio estão o medo e angústia, sendo estes dois itens muito 

citados na literatura. Perrenoud (2002b, p. 18) cita que “o estresse, a angústia, diversos medos 

e mesmo momentos de pânico assumem enorme importância, embora eles diminuíam com a 

experiência e com a confiança”. Silva (1997) relata que a grande consequência entre o choque 

do mundo privado dos professores e a realidade do meio socioprofissional é que surge um 

ambiente de insegurança, medos, angústias e frustrações, muitas vezes aliado a convicções e 

valores de experiências passadas, que podem interferir na imagem do docente. No entanto, tal 

234 PETERSON, W. Age, teacher’s role and the institutional setting. In Contemporary Research on Teacher 

Effectiveness [B. Biddle e W. Elena, eds.]. New York: Holt, Rinehart, 1964. 
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ponto de vista também não pode ser considerado como perfil da nossa amostra já que o maior 

índice é de 30% que consideram que nunca tiveram esse problema, seguidos de raramente e 

às vezes com 26% cada um. Apenas 16% consideraram essas características como frequente e 

2% sempre. As explicações para tal item podem estar relacionadas com as mesmas ligadas ao 

medo, pelo que nossa amostra tem bom relacionamento com seus pares, fortalecendo-os assim. 

Por fim, a relação com os pais também foi questionada e também não se enquadra na 

tese de Veenman (1984) que considerou que esse item é um dos mais dificultosos para quem 

inicia a carreira docente. Podemos ver isso através dos 35% que consideraram como sendo 

raramente esse problema em suas carreiras, seguidas de 30% que citaram às vezes e 17% 

nunca tiveram essa dificuldade. Apenas 4% consideraram essa dificuldade como sempre e 

14% como frequentemente.  

Concluindo essa discussão, é importante lembrar que, segundo Silva (1997), é difícil a 

superação desses problemas, tendo em vista que nesse momento o foco do professor não é a 

educação, mas consigo próprio, no qual se explora minuciosamente o terreno, há o choque entre 

o que se acredita (valores) e as realidades diárias da sala de aula (prática real). Por outro, apesar

dos percalços, podemos perceber que muitas das dificuldades tidas como gerais, não podem ser 

encaixados no perfil da nossa amostra de professores de História. 

De modo geral, diversos autores (HUBERMAN, 2000; VEENMAN, 1984, 1988; 

CAVACO, 1991; SILVA, 1997; MARCELO GARCIA, 1999; GONÇALVES, 2000; entre 

outros), descrevem que boa parte das dificuldades encontradas por professores iniciantes tem 

relação direta com um tipo de saber idealizado, de uma escola e do aluno idealizado, estruturada 

muitas vezes em cursos de formação inicial. Dentro desse pensamento, foi questionado o 

seguinte: Você considera que o principal motivo de suas dificuldades está mais voltado por... 

O resultado nos mostra que o docente tende a “inocentar” os cursos de formação inicial, 

tendo em vista que apenas 11% alegaram falta de preparo adequado por parte da 

universidade. Nesse sentido, destacou-se a falta de experiência como principal motivo das 

dificuldades com 33% dos inquiridos, seguido por falta de foco nas questões pedagógicas 

com 17% do total. É curioso perceber que apenas 7% analisa que suas dificuldades estão ligadas 

à falta de formação continuada. 
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Gráfico  27:  Motivos das dificuldades encontradas em sala de aula235 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Nessa mesma linha de discussão, a questão número 25 perguntava quais as atitudes 

perante as dificuldades encontradas em sala de aula. Duas questões se destacaram com 33% 

cada uma, sendo elas atuar sempre de forma diferente e procurar ajuda de outros 

profissionais. Esta última reforça o gráfico 22 pelo qual nos mostra o bom relacionamento com 

os agentes da educação. Um grupo menor, formado por 14% procura buscar bibliografia 

específica para superar o problema. Outra questão que chama a atenção é que mesmo perante 

as dificuldades nenhum participante da amostra respondeu sentir-se desmotivado e não 

conseguir reagir, demonstrando que apesar dos problemas, o professor procura resolver as 

questões que o aflige, como é caso de 20% da amostra que demonstrou refletir nas suas ações 

individualmente.  

235 O item Outros teve considerável representação, porém, com diversas respostas como indisciplina dos alunos, 

dificuldade financeira, não possuo dificuldade em sala ou não especificaram o motivo. 
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Gráfico 28: Atitudes perante as dificuldades encontradas em sala de aula. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tendo tal questão respondida, quisemos saber dentre diversas características, em qual 

o docente mais se encaixa como um professor iniciante. Ao anotar tais características, inserimos 

três com conotações positivas e três negativas e os resultados confirmam que apesar das 

diversidades, as características positivas se destacam. A maioria relatou estar confiante (37%), 

seguidos de motivado (26%) e preparado (15%). Isso nos mostra também que o professor de 

História nessa fase da carreira tem consciência que confiança e motivação são maiores do que 

seu próprio preparo. Por outro lado, os sentimentos de insegurança e desânimo foram 

assinalados por 9% cada e apenas 4% se dizem despreparados para o magistério.  

Essa questão nos mostra dois lados apresentados pela bibliografia estudada. Por um 

lado, alguns autores, como Flores (2003, p. 148) considera que “ao iniciar a actividade docente, 

de forma autónoma, os professores não se sentem preparados para enfrentar as realidades da 

escola e da sala de aula (que atribuem à discrepância teoria/prática)”, fato este que não está 

apresentado tão claramente em nossa pesquisa. Por outro, o resultado de nossa amostra condiz 

mais com a visão de Gonçalves (2009) ao afirmar que a entrada na carreira pode ser vivida de 

certa forma com a vontade de pôr em prática o que adquiriu na universidade levando-os ao 

sentimento de confiança e motivação. No nosso caso, não podemos esquecer que o docente 

estudado é da área de História e que suas intenções perpassam por mudanças sociais de seu 

meio. O gráfico abaixo nos mostra bem tais sentimentos.  
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Gráfico 29: Sentimento como professor iniciante. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Finalizando essa etapa referente ao trabalho atual, questionamos ao docente o seguinte: 

Atualmente você leciona em quantas escolas? Nosso resultado também nos surpreendeu, pois 

diferente da bibliografia consultada e até mesmo do gráfico 10, referente ao número de escola 

em que já lecionou, o docente de nossa amostra, em sua grande maioria, tem atuado apenas em 

uma escola com 59% da amostra, seguido de 33% em duas escolas. A soma do total de 

professores em três ou mais escolas chega a apenas 8%. Esses números podem nos dizer 

algumas questões, tais como, o professor não tem conseguido vaga em outras unidades 

escolares para complementar sua renda, seus horários são tão complexos que os impossibilita 

estar em mais escolas, que esteja satisfeito com sua carga horária, ou até mesmo que esteja 

realizando algum outro trabalho paralelo à educação. Esta questão também nos auxilia a 

entender melhor o gráfico 24, relacionado à carga horária de trabalho em início de carreira, em 

que 37% leciona menos de 20 horas semanais e ao mesmo tempo o gráfico 6 relacionado à 

renda do docente pelo qual 48% dos professores recebem entre 1 e 2 salários mínimos. 
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Gráfico  30:  Percentual de escolas em que trabalha atualmente. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

9.5.5. Dimensão Conhecimento Histórico e Prática Pedagógica 

Após os diversos questionamentos referentes à atuação profissional do docente de nossa 

pesquisa, procuramos agora mostrar os resultados referentes a uma especificidade de nossa tese 

que se refere à área de História. As questões que se seguem procuram verificar o pensamento 

do profissional do tempo, demonstrando assim particularidades que apenas esses professores 

podem apresentar. É importante destacar que essa fase de nossa pesquisa foi enfatizada na 

intensão de verificar não só o pensamento do lado docente de nosso professor, mas também seu 

lado historiador, tendo em vista que, conforme foi explanado na revisão da literatura, todo 

professor de História tem de ser um historiador a fim de poder clarificar aos alunos os detalhes 

da área.  

Tendo em vista que nossa amostra não teve sua formação em apenas uma universidade, 

mas em diversas, com perfis diferentes tais como pública, privada, integral, noturno e EAD’s236, 

nossa primeira questão (pergunta 28 do questionário) indagou em que linha de pensamento 

histórico você se insere? Dentre as alternativas expostas verificamos que duas se sobressaíram, 

inclusive com valores percentuais bem próximos. O destaque se deu com a linha de pensamento 

236 Educação à distância 
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do Marxismo237 com 41% da amostra, seguida pela linha de pensamento da Nova História238 

com 39%. O positivismo foi proposto no questionário, porém não houve adesão dos docentes. 

Apenas 15% dos inquiridos relataram seguir nenhum viés historiográfico e 4% optam por 

outras ideologias. O fato que chama a atenção aqui é o destaque das duas principais linhas de 

pensamento, o que demonstra a visão historiográfica do docente bem definida. É importante 

lembrar que tais formas de pensar geralmente são influenciadas pela própria universidade ou 

mesmo por algum docente do ensino superior, fato este que influenciará em suas aulas, através 

e suas abordagens metodológicas e teóricas.  

No caso do positivismo não ter sido citado, demostra que essa forma de transmitir a 

disciplina de História, tido como ensino tradicional, herdeiro das concepções que privilegia um 

grupo dominante, valorizando os fatos políticos, as ações individuais, elevando a figura de 

heróis, debruçando-se exclusivamente com o estudo dos fatos não tem mais espaço entre os 

docentes. Seja pela visão Marxista ou pela visão da Nova História, a valorização do senso 

crítico, da mudança social e do poder do cidadão perante a História estão sendo trabalhadas.   

Gráfico 31: Linha de pensamento histórico em que você se insere. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Na intenção de verificar a ação docente do profissional da História quanto aos  materiais 

mais utilizados, questionamos: De entre os recursos histórico-pedagógicos, assinale quanto ao 

237 Visa entre outros a interpretação econômica da História, o materialismo dialético e a luta de classes. 
238 Ter por objetivo observar sujeitos até então excluídos da História tais como mulheres, crianças, escravos, etc., 

e não apenas os tidos como grandes personagens em seus atos.  
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seu uso. Sendo assim, diversas opções foram colocadas e o resultado, tanto do gráfico quanto 

sua tabela foi: 

Tabela 4:  Recursos histórico-pedagógicos mais utilizados no início da carreira. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Gráfico  32:  Recursos histórico-pedagógicos mais utilizados no início da carreira. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Observando o gráfico e a tabela podemos perceber que praticamente existem dois 

grupos: os mais utilizados e os menos em sala de aula. Entre os mais utilizados (considerando 

os itens frequentemente e sempre) podemos considerar o uso de imagens com 68%, filme com 

65%, documentários com 50%, informática com 41%, jornais e revistas com 34% e música 

com 31%. Já os materiais menos utilizados (considerando os itens raramente e nunca) foram 

Recursos Pedagógicos Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre 

Jornais, revistas 0% 10% 57% 24% 9% 

Imagens 0% 11% 22% 33% 34% 

Documentários 0% 15% 35% 26% 24% 

Música 4% 22% 43% 22% 9% 

Jogos 11% 35% 39% 9% 7% 

Teatro 26% 43% 20% 7% 4% 

Informática 2% 24% 33% 37% 4% 

Quadrinhos 13% 41% 28% 13% 5% 

Filme 2% 7% 26% 37% 28% 

Maquetes 30% 35% 27% 4% 4% 

Saída de campo 35% 35% 22% 4% 4% 
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saída de campo com 70%, teatro com 69%, maquetes com 65%, quadrinhos com 64% e 

jogos com 46% da amostra.  

Podemos analisar tais fatos levando em consideração que imagens, filmes, 

documentários, informática e jornais e revistas, estão mais próximo do que o professor mais 

utilizou enquanto aluno da graduação. Além disso, tais materiais, de modo em geral, não 

necessitam de uma didática mais apurada para se trabalhar com o aluno, sendo que a visão do 

historiador dá conta do resultado.  

Um detalhe que nos chama a atenção é o uso da informática que reflete uma sociedade 

informatizada e globalizada. Refletir e saber posicionar-se sobre a importância das 

inovações tecnológicas como recurso pedagógico é uma necessidade que se impõe para 

os professores em qualquer fase da carreira, porém, podemos considerar que a geração que 

está se formando também é fruto do mundo informatizado, fato que contribui na prática 

pedagógica para o processo de ensino aprendizagem. 

Barca (2006, p. 95) entende que o processo de ensino de História se dá com o uso mais 

diverso de fontes históricas na perspectiva da formação de “competências avançadas para saber 

ler o mundo que nos rodeia e também perspectivar de alguma forma o futuro, à luz de 

experiências humanas passadas”, fato este que a autora denomina de Literacia Histórica. A 

autora aponta ainda que pelo viés de uma literacia histórica “a aprendizagem é orientada para 

uma leitura contextualizada do passado a partir da evidência fornecida por variadíssimas fontes” 

(BARCA, 2006, p. 95), considerando a História como conhecimento que não está fechado a 

sentenças fixas sobre o passado único e verdadeiro, de uma narrativa universal. 

No entanto, percebemos que materiais que necessitam de maior domínio pedagógico, 

tais como, saída de campo, maquetes, jogos, música e quadrinhos são pouco utilizados. 

Obviamente que o fator acesso aos materiais também influência, já que é muito mais fácil usar 

um vídeo com uma turma do que levá-los ao um local histórico.  

Por outro lado, o gráfico esconde um tema sério que é a falta de incentivo a práticas 

diferenciadas, seja por que o docente não teve pré-requisitos na universidade ou por que a 

unidade escolar não possibilita tais ações.  

Dentro dessa linha de pensamento de materiais utilizados pelo professor de História, o 

livro didático foi a pauta de nossa questão número 30. Questionamos o uso do livro didático 

por, aproximadamente, quanto tempo de suas aulas. Mais da metade nos assinalou que o utiliza 

frequentemente ou sempre (52%) seguido de seu uso por algumas vezes (41%) e raramente 
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(7%). Nenhum docente sinalizou que nunca utilizou o livro didático como nos mostra o gráfico 

abaixo: 

Gráfico 33:  Frequência do uso de livro didático. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Esses resultados nos mostram que o livro didático é bem utilizado como fonte de estudo 

e de discussão acerca dos conteúdos apresentados em sala de aula. Tal ponto pode ser explicado 

em função da obrigatoriedade da adoção dos livros didáticos no sistema escolar e das 

necessidades dos alunos em estudar com um determinado livro texto, principalmente na escola 

pública, já que a realidade deste aluno nos mostra que geralmente tem menos acesso a outros 

meios didático-pedagógicos em detrimento da sua situação socioeconômica carente.  

Não se vê aqui como negativo esse uso do livro didático, principalmente para um 

professor que necessita de um rumo por seu início de carreira. O grande problema é seu uso 

como única referência a ser trabalhada com os alunos, negando o processo de autonomia que 

o professor deve ter na escolha dos seus recursos de apoio pedagógico, principalmente no

caso da História em que as fontes históricas são primordiais para a interpretação dos fatos. 

Pela falta de experiência, o professor iniciante passa a ter o livro como maior aliado, 

muitas vezes sem criticar uma visão linear, sem relação e tradicional da História. Questiona-

se até que ponto, tendo os conhecimentos historiográficos em mente, estes professores saibam 

buscar outros referenciais pedagógicos que contribuem para o desenvolvimento metodológico 

do processo de ensino-aprendizagem a partir de múltiplas fontes que possibilitem distintos 

olhares. Temos assim, um professor que muito faz uso do livro como um aporte vital para o 

trabalho pedagógico dos professores, mesmo que tenha todos os problemas até aqui levantados. 

Afim de verificar esse aprendizado oferecido pelos professores de nossa pesquisa 

fizemos a seguinte pergunta: Na aprendizagem de História de seu aluno, qual é o fator mais 



304 

importante para o ensino desta disciplina239. O resultado destaca dois itens: ter consciência 

histórica e relacionar com o presente, ambos com 30% da nossa amostra cada. O terceiro 

item mais citado foi localização no tempo e espaço com 11%, seguido por contexto histórico 

e relacionar os fatos, ambos com 9%. Saber conceito histórico foi assinalado por apenas 2%, 

mesmo resultado para os que citaram outros pontos importantes. 

 

Gráfico  34:  Fatores mais importantes para o ensino de História 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O principal objetivo dessa questão era de verificar quais as competências históricas 

consideradas mais importantes para os docentes de História. Nela podemos verificar também o 

processo de literacia histórica, ou seja, a alfabetização histórica de nossos alunos destacadas 

pelos professores pesquisados. Nesse caso, as duas principais escolas são apontadas na 

pesquisa. A escola alemã de Jörn Rüsen através da Consciência Histórica e da escola inglesa de 

Peter Lee pela Relação com o Presente do Aluno. Nesse sentido, o conceito de consciência 

histórica desenvolvido por Rüsen (2001, p.57) é que: 

 

[...] A consciência histórica [é um] fenômeno do mundo vital, ou seja, [...] uma 

forma da consciência humana que está relacionada imediatamente com a vida humana 

prática. É este o caso quando se entende por consciência histórica a suma das 

operações mentais com as quais os homens interpretam sua experiência da 

evolução temporal de seu mundo e de si mesmos de forma tal que possam orientar, 

intencionalmente, sua vida prática no tempo.  

 

                                                           
239 É curioso perceber que tal questão foi reformulada no processo de validação e em geral foi considerada muito 

difícil de responder devido à importância dos outros itens. 



305 

A visão de Rüsen (2007a), através da Didática da História, tende a compreender o 

presente, que o autor denomina de competências de interpretação. Desse modo, a “consciência 

histórica” se constitui o fruto desejado da união entre a Ciência Histórica e o seu ensino, 

auxiliando também na desconstrução da visão da ideia dos estudantes acerca da história, 

normalmente, baseadas no senso comum, que lhes é transmitido através de filmes, televisão, 

revistas ou mesmo da memória estática dos mais velhos. A consciência histórica permite aos 

estudantes a possibilidade de confrontarem tais visões tendo por base seu presente. 

Já o segundo ponto mais citado refere-se à conexão entre passado e presente, também 

trabalhado por Rüsen, porém, enfatizado por Lee (2006) que observa que a História deve ter 

uma relação com a vida prática dos alunos, aproximando-os dos elementos e regras 

metodológicas e práticas da Ciência Histórica, permitindo a percepção de que a História não 

surge do nada. Nesse sentido, Lee (2008, p.11) constata que:  

[...] Se os estudantes são capazes de fazer sentido do passado e adquirirem algum 

conhecimento do que podemos dizer acerca dele, e em simultâneo ser capaz de 

utilizar esse conhecimento de modo a que tenha claramente uma 

utilidade/aplicabilidade, se tal acontecer talvez possa afirmar-se que os estudantes são 

historicamente letrados. 

Portanto, podemos considerar que um professor com domínio da competência de 

conscientizar historicamente e fazer as devidas relações com o presente, será capaz de 

transformar condições históricas estáticas em algo com sentido para o aluno e para seu 

cotidiano.

Tais considerações não significam a desvalorização aos outros itens citados, no entanto, 

demonstra a ênfase do lado historiador de nosso professor, já que nada adianta saber contextos 

históricos, fatos isolados, contextualização no tempo e espaço, etc., se o professor e o aluno não 

souber o que fazer com isso.  

Após verificar as considerações sobre o que deve ser enfatizado no ensino de História, 

questionamos qual a maior dificuldade para os alunos no ensino de História. Pudemos perceber 

que alguns itens estão bem próximos percentualmente. O item que mais se destaca foi 

posicionar-se de maneira crítica 26%, seguido de fazer conexões com o presente e ver-se 

como agente histórico, ambos com 20% de nossa amostra. Relacionar fatos e compreender 

conceito vem logo depois com 13% cada. Por último decorar datas e fatos e compreender 

fatos com 2% cada. Outras respostas ainda foram assinaladas por 4% dos docentes. Tais 

dificuldades são claras amostras que um processo mais claro para um historiador, tais como 

fazer conexões com o presente, posicionar-se de maneira crítica ou ver-se como agente 
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histórico, são processos mais complexos quando se refere ao processo ensino-aprendizagem. 

Percebemos que os conceitos menos abordados (Compreender e Decorar fatos e datas com 4% 

do total) são também questões tidas como menos importantes no contexto atual do ensino de 

História, o que demonstra a importância da visão historiográfica do professor da nossa amostra. 

O gráfico abaixo detalha nosso levantamento. 

Gráfico 35: Maior dificuldade para os alunos no ensino de História segundo os docentes em 

início de carreira. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Dentro dessa mesma linha de pensamento, o foco saiu do aluno e foi para o professor 

com a pergunta qual o nível de dificuldade no seu processo de ensino. Perante tal questão, foram 

sugeridas algumas opções de dificuldades possíveis com alternativas sem dificuldade, pouca 

dificuldade ou muita dificuldade. O resultado confere-se abaixo. 

Tabela 5: Nível de dificuldade no processo de ensino de História. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Processo de ensino Sem 

dificuldades 

Pouca 

dificuldade 

Muita 

dificuldade 

Avaliação dos saberes históricos. 30% 63% 7% 

Prender a atenção dos alunos em aulas teóricas. 11% 63% 26% 

Realizar as devidas conexões entre o passado e a 

vida dos alunos. 

37% 54% 9% 

Utilizar materiais pedagógicos adequados. 35% 43% 22% 

Fazer os alunos pensarem historicamente, sem 

preconceitos. 

24% 43% 33% 

Fazer com que aluno perceba que ele é fruto de 

sua história e pode mudá-la. 

24% 46% 30% 

Outros. 0% 0% 0% 



307 

Gráfico 36:  Nível de dificuldade no processo de ensino de História. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O primeiro dado em destaque é que das dificuldades apresentadas o item pouca 

dificuldade se sobressai em todas e em outras três (Fazer os alunos pensarem historicamente 

sem preconceitos, Fazer com que aluno perceba que ele é fruto de sua história e pode 

mudá-la e Prender a atenção dos alunos em aulas teóricas) das seis opções também 

apresenta um índice de muita dificuldade maior que nenhuma dificuldade.  

Um ponto que nos chama a atenção é que o índice de maior percentual de alguma 

dificuldade está em prender a atenção dos alunos em aulas teóricas (89%) que pode ter 

ligação direta com o problema da indisciplina, citada como um dos maiores problemas da 

prática docente de nossa amostra (vide gráfico 26). 

Outro dado relevante é que o item realizar as devidas conexões entre o passado e a 

vida dos alunos foi citado por 91% dos docentes como sendo sem dificuldades ou com poucas 

dificuldades. Esse resultado condiz com o grau importância dado pelo professor ao relatar que 

esse item é considerado um dos mais importantes dentre os objetivos do ensino de História 

(vide gráfico 35), mesmo considerando que para o aluno é um dos pontos mais complexos em 

seu aprendizado (vide gráfico 36). Tais pontos validam boa parte das respostas e condiz com a 

visão historiográfica do docente seja nas suas atitudes esperadas para um professor de História 

ou nas dificuldades perante seu processo de ensino. 
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Nesse sentido, questionamos ao docente um assunto que geralmente gera muita 

discussão. Nosso questionamento foi se o docente acredita que, através do ensino de História, 

devemos... pela qual nossas opções se restringiram a desligar-nos das discussões acadêmicas 

e simplificar os fatos aos alunos que obteve 24% de nossa amostra, Levar as discussões 

acadêmicas aos alunos com 67% e 15% dos docentes disseram não ter opinião formada 

sobre essa questão como demonstra o gráfico abaixo. 

Gráfico  37:  Opinião sobre o objetivo do ensino de História. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Esses resultados nos demonstram mais uma vez o quanto nosso professor iniciante tem 

ainda em mente as questões acadêmicas ainda muito fortes, fazendo com que seu lado de 

historiador atue junto a seu lado de professor. Tal constatação pode ser vista nos discursos 

historiográficos contrários à simples transposição didática que, conforme citado em nossos 

referencias literários, procura descontextualizar das discussões acadêmicas daquilo que é 

ensinado ao aluno, ou seja, constitui um saber distanciado de sua origem científica. Tal ênfase 

pode ser percebida nos termo de Chevallard (2009, p. 45), que propõe que para haver um 

sistema didático são necessários três elementos240: ensinante, alunos e saber ensinado. Assim a 

transposição didática se configura como sendo: 

Un contenido de saber que ha sido designado como saber a enseñar, sufre a partir de 

entonces un conjunto de tranformaciones  adaptativas  que  van  a  hacerlo  apto  para 

ocupar un lugar entre los objetos de enseñanza. El trabajo que transforma de un objeto 

de saber a enseñar en un objeto de enseñanza,   es   denominado   la   transposicion 

didáctica  

240  É importante lembrar que quando Chevallard pensou sobre o processo de Transposição Didática, este se fazia 

estritamente para o ensino da Matemática, dentro de seus saberes e seu processo de didatização. No entanto, este 

foi adaptado para o mundo escolar em geral, sendo inclusive usado pelo MEC e Secretarias de Ensino. 
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No entanto, o ensino descontextualizado dos pontos de vista, adaptado em 

simplificações, sem levar em conta fatores externos, das novas abordagens, entre outros, se 

torna um simples contar “historinhas”, sem as problemáticas do campo da História. Entende-se 

que através da simplificação do conhecimento histórico na perspectiva da “transposição 

didática”, ao desconsiderar os contextos (descontextualização) e o processo pelo qual a assunto 

passou, transformando em algo ensinável (recontextualização) desfaz o sentido histórico pelo 

qual o fato ocorreu. A própria despersonalização faz com que a História seja vista como algo 

solto, sem colocar em questão seus agentes formadores com seus interesses, culturas, contextos, 

etc. Essa falta de contato com o mundo historiográfico faz com que o ensino de História seja 

visto como algo controlável por terceiros, em que as informações surjam sem referenciais.  

Sendo assim, perante um profissional que teve forte formação para ser um historiador, faz com 

que o auxilie em suas abordagens, demonstrando que o professor de História deve caminhar 

continuamente com o professor historiador. 

Perante tais abordagens e a prática docente em sala de aula questionou-se com que 

frequência você costuma trabalhar os seguintes recursos didáticos em sala. Na intenção de 

responder a tal indagação foram expostos alguns itens comuns ao uso de qualquer aula 

verificando a frequência de seu uso. Os resultados obtidos estão expressos na tabela e gráfico 

que se seguem.  

Tabela 6: Frequência com que se utilizam os recursos didáticos em sala. 

Recursos Pedagógicos Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre 

Data show 7% 17% 34% 22% 20% 

Lousa 2% 4% 7% 28% 59% 

Debate 0% 11% 28% 39% 22% 

Questionário 4% 15% 33% 33% 15% 

Computador 15% 22% 41% 20% 2% 

Trabalho em grupo 2% 4% 31% 43% 20% 

Projetos 11% 24% 26% 24% 15% 

Apresentações orais 7% 26% 22% 28% 17% 

Cópias de lousa e livro 9% 30% 37% 20% 4% 

Outra: 0% 0% 0% 2% 0% 

Fonte: Elaborado pelo autor 



310 

Gráfico 38:  Frequência com que se utilizam os recursos didáticos em sala. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Observando os dados, o primeiro ponto que chama a atenção é o alto índice do uso da 

lousa, com 87% de usuários como frequentemente ou sempre. Tal número pode ser entendido 

de diversas formas tais como falta de outros recursos, dificuldade em usar outros recursos, alto 

índice de aulas teóricas tendo como suporte a lousa ou mesmo uma ferramenta básica de apoio 

para suas explanações. Outro dado que chama a atenção é que 61% relatam usar cópias de livro 

ou da lousa, às vezes, frequentemente ou sempre. Tal dado se apresenta preocupante, pois a 

simples cópia não leva ao ensino crítico que se espera do professor de História, principalmente 

reconhecendo que o uso de livros didáticos é usado em massa em nosso sistema educacional. 

Além disso, é importante destacar que em turmas com poucas aulas, tais como no Ensino 

Médio, a simples cópia resulta da perda de um tempo precioso. Esse fato pode estar ligado 

também em uma visão de muitos alunos que para se ter aula é necessário “copiar matéria” e 

muitos docentes usam desse método para manter as turmas em silêncio, resolvendo assim parte 

da indisciplina que os aflige. 

Outro ponto preocupante é o uso de questionários, citado por 81% dos docentes que 

dizem utiliza-lo às vezes, frequentemente ou sempre. Tal método hoje é visto como arcaico e 

pode acarretar a simples memorização de fatos, caso não seja bem elaborado. Essa questão pode 

contradizer algumas das respostas anteriores, porém deve ser vista como uma dificuldade em 
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usar metodologias propícias para o ensino, métodos estes que deveriam ser ensinados e 

cobrados nas universidades. Não se pretende aqui defender ou justificar o ato do professor em 

início de carreira, mas tentar entender suas atitudes. 

O foco na historiografia pode ser percebido quando 61% usam de debates em suas aulas 

e 63% os trabalhos em grupo frequentemente ou sempre, requisitos estes essenciais para a 

função do historiador e primordial para o ensino de História. Nota-se assim, que apesar das 

intenções de fazer um ensino crítico parece faltar ainda suportes pedagógico para quem inicia 

a carreira, sejam eles pelas próprias instituições de ensino em que trabalham ou em que se 

formaram. Um bom exemplo disso é o uso do computador em sala de aula241, pelos quais 

apenas 22% dizem fazer uso frequentemente ou sempre, já que muitos não possuem esse 

instrumento em sala ou não tem capacitação para utilizar tal recurso como material didático. 

Com base nesses resultados, a última questão referente ao lado historiográfico e seu 

ensino pode nos ilustrar melhor a relação ensino aprendizado do professor de História em início 

de carreira.  Questionamos o que o docente da nossa amostra mais percebe de seus alunos em 

relação às aulas de História.  

Gráfico 39:  Percepção professores quantos aos alunos perante as aulas de História 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Os dados levantados nos apresentam que apenas 11%  da nossa amostra considera que 

seus alunos estão sempre animados, demonstrando um percentual pequeno de professores que 

241 O uso de computador em sala de aula não pode ser confundido com o uso de informática como citado no gráfico 

29, tendo em vista que o uso da informática pode ser visto como celulares (tele móvel), tabletes ou outros aparelhos 

eletrônicos. 
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conseguem atingir os alunos num todo. Outro dado interessante é que 7% não veem sentido 

em estudar História e 2% mostram-se apáticos e desanimados. O destaque fica com 43% 

dos docentes que citam que parte dos alunos se faz interessado e 37% que relatam que se 

mostram interessados apenas em alguns momentos. Não vemos que esses números sejam 

exclusivos dos docentes de História e em início de carreira, mas nos dá um panorama do 

aprendizado dos alunos. Com esses dados conseguimos perceber também um dos motivos da 

indisciplina (vide gráfico 26) citados por diversos professores como um dos maiores problemas 

no início da carreira, tendo em vista que por não se interessarem ou se interessarem apenas em 

alguns momentos, as atitudes tendem a ser negativas. Questionamos até que ponto se os 

professores tivessem maior ênfase no ensino de História esses números se fariam diferentes.  

9.5.6. Dimensão Desenvolvimento profissional 

Entramos agora na última dimensão de nosso questionário, a qual se refere ao 

desenvolvimento profissional, ou seja, quais as pretensões para o futuro do professor que está 

iniciando sua carreira. Nesse sentido, nossa primeira questão foi: Tendo em vista seu futuro 

profissional, você pretende... Os resultados nos mostraram que 48% de nossa amostra pretende 

especializar-se a fim de trabalhar em outros níveis educacionais (universidade, cursinho, 

etc.), 39% tem a intenção de Continuar como professor, em menor percentual, com 9% dos 

docentes pretendem mudar de ramo de trabalho, mas continuar na educação (coordenador, 

diretor, etc.), seguido daqueles que objetivam procurar outro emprego fora do ramo da 

educação e 2% tem outros objetivos. Tal fato nos mostra que os docentes de nossa amostra 

tendem a permanecer e querem evoluir na carreira e apenas um pequeno percentual mostra-se 

totalmente desgostoso com a profissão, tudo isto apesar dos problemas e adversidades.  
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Gráfico 40:  Pretensões para o futuro profissional do docente em início de carreira. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Tendo em vista seu futuro acadêmico você pretende... foi a questão abordada na mesma 

linha de pensamento da questão anterior. Os resultados nos mostram que a maioria tem a 

intenção de fazer Mestrado com 54%, com o objetivo de realizar apenas especializações 

somam 26% da nossa amostra. O curioso é perceber que apesar da maioria ter pretensões de 

mestrado, apenas 15% pretende fazer Doutorado. Uma percentagem baixa, 5%, não têm 

pretensões de evolução acadêmica. Tais respostas nos mostram que muitos docentes têm a 

intenção de se aprofundar em alguma área, porém, sem a intenção de irem tão a fundo a seus 

estudos.  

Gráfico 41:  Pretensões futuras no âmbito acadêmico 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Após verificar as intensões futuras da nossa amostra, questionamos qual formação 

continuada já possuída. A resposta que prevaleceu foi Não possuo nenhuma formação após 

a faculdade com 44%, dentre aqueles que já realizaram alguma pós-graduação, 30% relataram 

possuir alguns cursos diversos, 26% já apresentam algum tipo de especialização e devido ao 

pouco tempo de graduados, nenhum docente apresenta a formação de mestrado. Tendo em 

vista o pouco tempo de graduados, o índice de pós-graduados pode ser considerado bem 

razoável, mesmo porque a questão enfatiza quem já possua e não quem esteja cursando.  

Isso mostra que o professor da amostra vem buscando o aprender a aprender na 

perspectiva de melhorar o conhecimento, seja no âmbito historiográfico ou no processo de 

ensino aprendizagem. Não há dúvidas que o investimento, por parte do professor de História, 

em sua qualificação influencia o processo de ensino na medida em que o conhecimento relativo 

a questões didáticas, metodológicas e de conteúdo específico, vai com o passar dos anos 

ficando defasado. O gráfico abaixo nos ajuda a entender melhor essa situação.  

Gráfico 42:  Formação continuada que já possua. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Perante essa situação perguntamos ao docente o que mais dificulta a realização da 

formação continuada. O item mais assinalado foi falta de tempo, com 37%, seguido de valores 

dos cursos com 24%, falta de ofertas de cursos, 15%, desmotivação, 13% e falta de 

perspectiva na educação, 11%. Um dado preocupante da pesquisa é que praticamente um em 

cada quatro docentes não queira continuar seus estudos por questões ligadas a baixa motivação 

com a educação já que os itens desmotivação e falta de perspectiva na educação somam 24% 

da nossa amostra. Isso pode ser explicado por diversos fatores já explicados anteriormente tais 
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como baixos salários, indisciplina dos alunos, falta de valorização da sociedade, etc. No entanto, 

é preciso lembrar que tal situação pode levá-lo, provavelmente, a acomodar-se com uma rotina 

que em nada contribui para enfrentar os desafios postos pela educação em geral e as atividades 

cotidianas do fazer docente. O índice alto de falta de tempo pode nos mostrar que esse docente 

possa estar ocupando-se com outras atividades paralelas à educação, tendo em vista que 

segundo o gráfico 24, a maioria desses docentes leciona menos de 20 horas semanal. Já o item 

valores dos cursos pode realmente ser entendido pelos baixos salários recebidos no início da 

carreira como nos mostra o gráfico 6. Observando o gráfico a seguir podemos ter um panorama 

melhor dessa abordagem. 

 

Gráfico 43:  Dificuldades para realizar a formação continuada 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Na pergunta número 41 do nosso questionário colocamos a seguinte questão: Dentre os 

cursos de formação continuada que tenha feito, ou que tenha a intenção de fazer, você pretende 

que esteja mais focado nas questões... Os resultados nos mostram mais uma vez a influência de 

uma formação focada na historiografia. A maioria da nossa amostra pretende realizar alguma 

complementação na área de Ciências Humanas com 39% dos docentes, seguidos daqueles que 

pretendam realizar alguma pós-graduação especificamente em História com 35% dos 

professores. Isso nos mostra que três em cada quatro docentes (74% da amostra) não tem 

intenção de se aprofundar na Área Pedagógica na qual ele atua e foi formado, tendo em vista 
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que só foi mencionada por 22% da amostra, seguida de 4% que não pretendem fazer nenhuma 

formação continuada. Esse resultado pode nos mostrar que a influência universidade ainda é 

forte, apesar da maioria dos nossos docentes se sentirem mais docentes na atualidade (vide 

gráfico 17). Outro dado que esse gráfico nos mostra é que a pós-graduação não teria a intenção 

de melhoria didática ou no processo pedagógico, mas da progressão da carreira, ou seja, inserir-

se em outros níveis da profissão (vide gráfico 37).   

Gráfico 44:  Área pretendida para a formação continuada 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Perante tal situação, procuramos informações relacionadas ao processo de auto 

formação. Nesse sentido questionamos: Dentro de um processo de auto formação, você 

costuma se utilizar mais de qual instrumento? O item que prevaleceu como maioria absoluta 

foi Leitura de revistas e livros especializados, citado por 72%, Viagens de cunho histórico 

obteve 11% docentes, seguido de Grupo de estudos com 9%. O restante dos itens foi 

considerado por apenas 2% cada. Tal situação nos mostra que o meio mais prático e viável para 

os docentes manterem-se atualizados é através de leituras apropriadas, práticas essas muito 

comuns e típicas da formação histórica. O resultado pode ser visto com detalhes no gráfico 

abaixo. 
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Gráfico 45:  Instrumentos mais utilizados para auto formação 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Comprovando o gráfico anterior, a questão Quantos livros (no geral) costuma ler por 

ano nos mostra que tais dados se fazem reais, tendo em vista que o brasileiro em geral lê apenas 

2,1 livros até o fim242, nossa pesquisa destaca que 57% da amostra diz ler mais de 5 livros por 

ano, seguido de 15% que citam ler cerca de 4 livros por ano, 13% leem 3 livros por ano, 9% 

leem 2 livros por ano, 4% leem em média 1 livro por ano e apenas 2% declaram não ler 

nenhum livro por ano. Isso nos mostra que, como é característico da área de História, nossa 

amostra apresenta 85% de docentes acima da média nacional, comprovando que essa é 

realmente a forma de auto formação mais utilizada por professores de História em início de 

carreira em nossa região pesquisada. 

242 A média de leitura do brasileiro é de 4 livros por ano, sendo apenas 2,1 livros até o fim, segundo a 3ª edição da 

pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. O número é menor do que o registrado em 2007, quando foi feita a 2ª 

edição da pesquisa. Na época, a média de livros lidos por ano era de 4,7. 

O levantamento foi feito pelo Ibope Inteligência com 5 mil entrevistados em 315 municípios entre junho e julho 

de 2011. A pesquisa, encomendada pelo Instituto Pró-Livro, mostra ainda que metade da população - cerca de 88,2 

milhões de pessoas - é considerada leitora, ou seja, leu ao menos um livro nos últimos três meses. O índice é menor 

do que o registrado em 2007, quando 55% da população havia declarado ter lido ao menos um livro nos três meses 

que antecederam a pesquisa. O Centro-Oeste é a região com melhor média de livros lidos, seguido pelo Nordeste, 

Sudeste, Sul e Norte. 

 A Bíblia é o livro mais lido no Brasil, seguido por livros didáticos, romances, livros religiosos, contos e livros 

infantis. As mulheres leem mais do que os homens. Enquanto 53% delas são leitoras, entre os homens o índice é 

de 43%. Fonte: http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/brasileiro-le-em-media-quatro-livros-por-ano-

revela-pesquisa-4436899#ixzz3OLQmgpmZ. Acesso 9 de janeiro de 2015 

http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/brasileiro-le-em-media-quatro-livros-por-ano-revela-pesquisa-4436899#ixzz3OLQmgpmZ
http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/brasileiro-le-em-media-quatro-livros-por-ano-revela-pesquisa-4436899#ixzz3OLQmgpmZ
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Gráfico 46:  Quantidade de livros lidos durante o ano 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Finalizando as questões fechadas, indagamos em que medida considera que estes 

primeiros anos de docência têm contribuído para o seu desenvolvimento profissional. Mesmo 

com todos os problemas e desafios pesquisados, percebemos que 93% da nossa amostra 

considera que seu início contribuiu muito para seu desenvolvimento profissional, seguido de 

7% que considera que esses primeiros anos pouco contribuiu para seu desenvolvimento 

profissional e não houve consideração daqueles que disseram que a contribuição foi nada. 

Podemos então verificar que o início da carreira tem gerado frutos para o professor como 

profissional, sejam eles mais doloridos ou prazerosos. Isso também demonstra que a melhor 

forma de se tornar um professor é através da atuação na prática, em sala de aula, momento este 

em se percebe o aluno real e não o idealizado nas teorias universitárias.  

Gráfico 47:  Contribuição do início da carreira para o desenvolvimento profissional 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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A última questão do nosso questionário tem por característica ser a única aberta. 

Perguntamos aos docentes qual o maior impacto nos primeiros anos de docência. Tal questão 

teve de ser interpretada e assim organizada nas principais respostas dadas. Um ponto importante 

a ser destacado é que por ser uma questão aberta, 15% não responderam essa pergunta. As 

principais considerações podem ser conferidas no gráfico a seguir.  

Gráfico  48:  Maior impacto nos primeiros anos de docência/Números totais 

Fonte: Elaborado pelo autor 

No entanto, com o objetivo de melhor verificar os resultados obtidos, iremos trabalhar 

essa questão apenas com os resultados validos, ou seja, com os docentes que responderam essa 

pergunta. Sendo assim, o gráfico apenas com o questionário respondido segue abaixo. 
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Gráfico  49:  Maior impacto nos primeiros anos de docência/Apenas os respondidos. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O que destaca no gráfico é o item falta de interesse de todas as partes com 41% dos 

inquiridos, seguido do choque de realidade243 anotado por 26% da amostra. Falta de 

valorização e falta de experiência foi anotada por 7% cada um deles, seguido de 5% que 

anotaram dificuldades financeiras. O restante das opções foi anotado por menos de 3%. Um 

detalhe interessante dos itens citados acima é que os principais itens anotados possuem 

conotações negativas da educação, sendo que de caráter positivo foi marcado apenas pelos itens 

carinho dos alunos (3%), apoio de todos (2%), trabalhar com a diversidade (3%) e 

relacionamento com o mundo escolar (3%). Tais questões nos deixa clara a presença de dois 

grupos distintos: aqueles que foram impactados pelo lado positivo e aqueles impactados pelo 

lado negativo da educação. Essas conclusões nos faz rever a literatura sobre o professor 

iniciantes e, em especial os estudos de Huberman (2000) que descreve que o início de carreira 

pode ser marcado por duas características distintas: a descoberta e a sobrevivência. 

Retomando seus estudos de forma sucinta, o autor denomina descoberta como uma fase que 

“traduz o entusiasmo inicial, a experimentação, a exaltação por estar, finalmente, em situação 

de responsabilidade (ter a sua sala de aula, os seus alunos, o seu programa), por se sentir colega 

243 Tal item foi interpretado pelos discursos dos professores que demonstraram ter percebido um grande abismo 

entre o que foi estudado nas universidades e a prática ou mesmo pelas percepções no qual acreditavam que não 

seria tão conflituoso o início da carreira. 
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num determinado corpo profissional” (HUBERMAN, 2000, p. 30). O aspecto da descoberta faz 

com que as experiências estejam associadas aos sentimentos de alegria e de tranquilidade 

permitindo ao docente novato suportar o “choque da realidade” e assim, permanecer na 

docência e evoluir nela. 

Por outro lado, Huberman (2000) considera a sobrevivência como o sentimento mais 

comum no início da carreira. Para o autor, tem a ver com o “choque de realidade” o encontro 

inicial perante a complexidade e a imprevisibilidade que marcam a sala de aula, com as 

disparidades entre os propósitos educacionais e o dia a dia nas classes e escolas, com a 

deturpação do trabalho, com a dificuldade em associar o ensino e gestão de sala de aula, com a 

ausência de materiais didáticos, etc. Nesse sentido, Huberman (2000, p. 39) relata que: 

O aspecto da “sobrevivência” traduz o que se chama vulgarmente o “choque do real”, 

a confrontação inicial com a complexidade da situação profissional: o tactear 

constante, a preocupação consigo próprio (“Estou-me a aguentar?”), a distância entre 

os ideais e as realidades quotidianas da sala de aula, a fragmentação do trabalho, a 

dificuldade em fazer face, simultaneamente, à relação pedagógica e à transmissão de 

conhecimentos, a oscilação entre relações demasiado íntimas e demasiado distantes, 

dificuldades com alunos que criam problemas, com material didáctico inadequado, 

etc.  

Tendo revisado tais conceitos, propomos usar essa nossa última questão a fim de 

verificar se o docente de nossa amostra passa pela mesma situação que a literatura relata. 

Reunindo os dados positivos, considerados como a fase de descoberta e os dados negativos 

como sobrevivência, percebemos que a literatura se encaixa com nossa amostra já que 90% dos 

inquiridos fez referência a aspectos de sobrevivência tais como falta de interesse de todas as 

partes e o choque de realidade, que somados chegam a 67% da amostra. Apenas 10% dos 

professores apresentaram aspectos de descoberta tais como carinho dos alunos e apoio de 

todos. Tal situação nos deixa claro que o início da carreira do professor de História da região 

de São José dos Campos não tem sido fácil, como pode ser observado no gráfico abaixo. 
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Gráfico 50:  Nível de impacto no inicio da carreira 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Tais dados não significam que ao citarem um ponto negativo esses docentes não tenham 

aspectos positivos para relatar, ou vice versa, mesmo porque os sentimentos de sobrevivência 

e descoberta podem caminhar juntos no momento do início da carreira, sendo que estudos nos 

mostram que o aspecto da descoberta permitiria superar o aspecto da sobrevivência. Por outro 

lado, alguns professores podem apresentar apenas um desses componentes como dominante. 

Dessa forma, sendo dominante a “descoberta”, o início da docência tende a apresentar-se mais 

descomplicado, já quando o aspecto vigente for a “sobrevivência”, essa fase se mostrará mais 

complexo devido às contradições e problemas enfrentados.  

Boa parte desses problemas vividos no início da carreira pode ser resumida pelo choque 

de realidade, no qual o docente iniciante tende a enfrentar para superar os impactos na vida 

profissional, ou seja, de um saber idealizado nas universidades para saber prático do dia a dia.  

É interessante percebermos que apesar de termos um número tão significante de 

professores (cerca de 90%), que se caracterizam na fase de sobrevivência podemos perceber 

que 93% desses docentes consideram que o início de sua carreira tem contribuído muito para 

seu desenvolvimento profissional (gráfico 48). Isso nos permite considerar que, apesar das 

dificuldades, desgostos e desconfianças do início da profissão, o professor tem usado esses 

desafios para um aspecto de desenvolvimento profissional, podendo utilizar tal questão como 

forma de desafio para seu crescimento profissional. Além disso, podemos perceber que mesmo 

com predominância desse sentimento, a maioria pretende continuar e especializar (gráficos 40 

e 41). 

Essa relação entre sobrevivência e desenvolvimento profissional pode ser entendida 

como um processo comum na profissão docente, já que o professor não pode ser considerado 

um profissional pronto e acabado ao terminar a licenciatura, uma vez que o desenvolvimento 
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profissional implica na necessidade de crescimento e de aquisições diversas, e estas se fazem 

com processos difíceis e também vitoriosos. Não podemos nos esquecer de que a entrada na 

carreira e o desenvolvimento profissional acontecem em um lugar privilegiado: a escola, lócus 

de trabalho docente. Este fato favorece ao professor por ser um local conhecido (por ter passado 

tantos anos de sua vida lá), por ter tido alguma relação com esse ambiente (estágio, por 

exemplo) e por ser um ambiente pelo qual o professor tem consciência que será seu espaço de 

trabalho. Isso tudo faz com que o docente, apesar das dificuldades vividas, procure criar um 

local de desenvolvimento para si e sua carreira, caso contrário, esse profissional tem 

consciência que estará fadado ao fracasso, devido principalmente às consequências da fase de 

sobrevivência.  

Nesse sentido, tendo passado pelas 45 questões do nosso questionário a fim de verificar 

o perfil e os impactos do início da carreira, algumas questões podem ter ficado em aberto tais 

como: quem tem maior impacto, homens ou mulheres? Professores de escolas públicas têm os 

mesmos problemas que os das escolas particulares? As características mudam para quem teve 

maior foco na área pedagógica daqueles tiveram focos historiográficos? Estas e outras questões 

podem ser observadas a seguir, a fim de aprofundarmos no levantamento do perfil de nossa 

amostra. 

 

9.6. Análises estatísticas bidimensionais  

 

 Com o objetivo de aprimorar e aprofundar o levantamento do perfil do docente de 

nossa amostra pretende-se agora realizar algumas análises bidimensionais, ou seja, temos a 

intenção de cruzar as informações de duas questões relevantes da pesquisa e assim aprimorar o 

resultado do levantamento de seu perfil e seus impactos. Privilegia-se, desta forma, a construção 

identitária do docente perante seus principais impactos no início da carreira e suas concepções 

entre o ser historiador e o ser professor de História.  

 Pode-se sempre questionar por que estas questões e não aquelas outras? Tal 

questionamento é pertinente tendo em vista a enorme gama de questões que poderiam ser 

cruzadas, não só bidimensionalmente, mas tridimensionalmente. Nesse sentido, cabe salientar 

que devido os objetivos desta tese, três questionamentos se tornam fundamentais: Sentimento 

Profissional no Início da Carreira e sentimento Atual (questões 13 e 14), Nível de impacto 

no início da carreira - Descoberta/Sobrevivência (questão 44) e Desenvolvimento 

Profissional no início da carreira (questão 45). Sendo assim a introdução das análises 
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bidimensionais se darão por tais cruzamentos, tanto entre si como com outras questões 

pertinentes ao perfil docente. Por fim, outras variáveis serão cruzadas na intenção de melhor 

compreender o perfil do professor de História da região de São José dos Campos-SP. 

A seleção das perguntas a serem comparadas levou em conta os objetivos da tese, as 

discussões bibliográficas, os resultados obtidos com sua relevância e o grau de impacto nas 

conclusões do trabalho. 

9.6.1. Comparativo por sentimento profissional no início da carreira 

Os primeiros dados a serem cruzados fazem referência ao sentimento profissional no 

início da carreira, ou seja, ao se formarem os professores se sentiam mais pesquisadores ou 

professores de História. A princípio, cruzamos os dados referentes às opiniões desse assunto 

nos diferentes momentos da carreira, isto é, como se sentiam assim que se formaram e como se 

sentem na atualidade dos docentes. O resultado de nossa pesquisa nos mostra que entre aqueles 

que se sentiam pesquisadores nos início da carreira, 32% continuam com esse sentimento de 

pesquisadores e não houve nenhum caso em que o sentimento de docência se transformasse em 

sentimento de pesquisa. Isso nos leva a crer que aqueles que se sentiam docentes realmente 

entraram na área da educação sem um vínculo maior com a pesquisa, influenciando assim suas 

decisões. No caso dos docentes que possuíam sentimento de pesquisa no início da carreira e 

ainda o mantêm na atualidade, a educação pode acabar sendo algo frustrante, não só pela falta 

de possibilidade de desenvolver seu trabalho historiográfico, mas também pelos problemas 

relacionados com a educação, tais quais indisciplina, salário, entre outros. 

É interessante perceber que 68% daqueles que se sentiam pesquisadores no início da 

carreira, hoje se sentem professores, frutos de sua realidade atual, ou seja, da experiência, falta 

de mercado no campo da pesquisa e contatos adquiridos. Como não poderia ser diferente, 100% 

dos que sentiam docentes no início da carreira continuam com esse sentimento com demonstra 

o gráfico abaixo.
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Gráfico 51: Relação entre sentimento profissional no início da carreira e atualmente 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Verificando melhor o sentimento profissional no início da carreira relacionamos esse 

item ao nível de preparo desses docentes. É importante lembrarmos que a grande maioria 

considera-se preparado para a docência (vide gráfico 15), fato esse que se comprova em ambos 

os grupos: 53% daqueles que se sentiam pesquisadores no início da carreira dizem estar 

preparados e entre os que se sentiam docentes 50% tem o mesmo sentimento à docência. No 

entanto, com exceção do grupo que se sentem preparados, 25% daqueles que se sentiam 

docentes no início possuem o sentimento de bem preparados ou muito bem preparados ao 

magistério, contra apenas 12% dos que se sentiam pesquisadores com os mesmos sentimentos. 

Em contrapartida, 35% dos que se sentiam mais pesquisadores citaram estar despreparados ou 

pouco preparados para a docência contra 25% com esses sentimentos que se sentem docentes. 

Mais uma vez, percebemos a influência no magistério da formação focada apenas na 

pesquisa, com pouco foco na docência. O gráfico abaixo detalhe o resultado de nossa pesquisa. 
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Gráfico 52:  Relação entre sentimento profissional no início da carreira e nível de preparo 

Fonte: Elaborado pelo autor 

9.6.2. Comparativo por nível de impactos no início da carreira 

Procurando perceber melhor o nível de impacto no início da carreira, ou seja, descoberta 

ou sobrevivência (vide gráfico 51), e assim ter uma visão mais ampla de como o professor de 

História em início de carreira se comporta perante tais impactos iremos cruzar esses dados com 

alguns outros levantados. De modo geral, é importante lembrar que ambos os sentimentos 

podem caminhar juntos e a descoberta ajuda a superar a sobrevivência. Nesse sentido, 

comparando esses impactos com o grau de contribuição do início do magistério, tais dados 

nos mostram que em ambos os casos o grau de contribuição do começo da profissão para o 

docente se apresenta em níveis bem altos. Destes, percebemos que 94% daqueles que 

representam estar passando pela fase de sobrevivência consideram que seu início profissional 

tem contribuído muito para seu desenvolvimento e 100% dos que passam pela fase de 

descoberta tem a mesma opinião. Isso demonstra que mesmo com todos os problemas 

enfrentados no começo profissional, essa fase é de suma importância para que possa superar 

suas dificuldades e assim criar sua identidade e mecanismos para atuar na profissão. O gráfico 

abaixo demostra bem tal situação. 
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Gráfico 53:  Contribuição do início do magistério para desenvolvimento na carreira e seu 

impacto. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Tendo em vista que o início da carreira tem sido um fator de contribuição para a 

formação do docente de História, questionou-se então até que ponto esse profissional 

atualmente, com suas visões distintas entre o sentimento docente ou de pesquisador, passa 

pelos impactos de sobrevivência ou descoberta. Os resultados nos mostraram que dentre aqueles 

que se sentem mais docentes hoje, 83% apresentam características de sobrevivência e 75% de 

descoberta. Apesar dos números não estarem muito distantes, esses dados nos mostram o quanto 

as diversas dificuldades têm impactado esse profissional, tais como indisciplina, salários, falta 

de perspectivas, etc. Por outro lado, podemos perceber que entre aqueles que têm maior 

sentimento de pesquisadores, o índice de descoberta (25%) é superior do que aqueles que 

passam pela sobrevivência (17%).  Tal questão parece nos colocar em certa contradição, no 

entanto, estes que passam pela descoberta demonstram que podem estar vendo a pesquisa por 

outro foco, relacionado à área educacional244. Essa visão pode até mesmo beneficiar esse 

profissional, pois terá condição de ver o sistema educacional também como um processo de 

pesquisa. 

244 Tal item será melhor explicado perante as considerações qualitativas 
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Gráfico 54:  Sentimento profissional atual com impacto 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Procurando encontrar respostas do porquê desse sentimento de descoberta ou 

sobrevivência, procuramos buscar tais respostas cruzando os dados com os principais motivos 

de dificuldades. Dentre aqueles que passam pela fase de sobrevivência destacou-se a falta de 

experiência com 37% como principal motivo, seguido de falta de foco nas questões 

pedagógicas com 20%. Podemos notar que mais da metade desses docentes assumem essa 

deficiência para si e não devido à falta de preparo da universidade que teve apenas 11% e que 

os dois primeiros motivos se completam, tendo em vista que a experiência permitirá maior foco 

no pedagógico passando a ter assim referências para refletir sua prática docente. Por outro lado, 

aqueles que passam pela descoberta encontram também como maior dificuldade a questão da 

falta de experiência, 25%, mesmo percentual para aqueles que alegam motivos pessoais. Apesar 

de outros atingirem o topo do gráfico (50%), estes se fizeram de formas bem restritas tais como, 

salários insatisfatórios, carga horária excessiva, indisciplina, desvalorização, gestão de sala, 

entre outros. Os gráficos abaixo detalham tal cruzamento.  
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Gráfico 55:  Nível de impacto no início da carreira em relação aos principais motivos das 

dificuldades.   

Fonte: Elaborado pelo autor 

Outro questionamento pertinente foi em que tipo de escola tais características mais se 

apresenta, ou seja, nas escolas públicas ou privadas. O resultado nos mostra que o maior índice 

de professores que passam pela fase de sobrevivência está na escola pública com 69%. Isso 

pode ser explicado devido às deficiências encontradas nesse tipo de escola245, tais como, baixos 

salários, superlotação das salas, falta de recursos, etc. Dentre aqueles que apresentam 

características de descoberta, 50% se encontram em cada seguimento (público e privado), sendo 

ao compararmos os sentimentos de descoberta e sobrevivência nas escolas particulares os 

índices apresentam grande diferença, já que há mais docentes passando pela descoberta (50%) 

que pela sobrevivência (17%). Tais dados podem nos mostrar que quem inicia em um colégio 

particular tem maiores condições de ter um desenvolvimento profissional melhor ou mais 

tranquilo.    

245 Como forma de maior esclarecimento, a melhor escola pública no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 

de 2014 aparece em 2.447º lugar entre todos os colégios do país. (Fonte: http://g1.globo.com/sao-

paulo/noticia/2015/08/melhor-escola-estadual-de-sp-esta-no-2447-lugar-no-ranking-do-enem.html. Acesso: 08 de 

agosto de 2015) 

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/08/melhor-escola-estadual-de-sp-esta-no-2447-lugar-no-ranking-do-enem.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/08/melhor-escola-estadual-de-sp-esta-no-2447-lugar-no-ranking-do-enem.html
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Gráfico 56:  Nível de impacto no início da carreira em relação ao tipo de escola em que atua. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Outro item a ser comparado com o sentimento docente no início da carreira foi com o 

gênero, a fim de verificar quem sofre maior influência no início de sua carreira. Nesse sentido, 

apesar de termos percebido que os homens têm tido momentos mais difíceis como professores 

iniciantes, dentre aqueles que foram analisados como passando pela descoberta 75% são do 

gênero masculino e 25% feminino. Já entre aqueles que passam pelo estágio de sobrevivência, 

54% são mulheres e 46% são homens.  

Tais números nos leva a questionar como os homens podem ter anotado mais 

demonstrações de estarem impactados pela descoberta, enquanto as mulheres estarem mais 

impactadas pela sobrevivência. A resposta pode estar em como os gêneros estão lidando com 

tais situações, ou seja, os números nos mostram que o gênero masculino tem-se adaptado 

melhor às dificuldades encontradas ou até mesmo tirado proveito das situações ou criando mais 

experiência com os problemas. Já o gênero feminino pode estar sentindo mais os pontos 

negativos encontrados no magistério, refletindo em suas opiniões sobre a educação.  
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Gráfico 57:  Nível de impacto no inicio da carreira em relação ao gênero 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 Com a intenção de verificar os impactos obtidos por faixa etária, nossos cruzamentos 

nos mostram que para aqueles que estão passando pela fase de descoberta se faz praticamente 

igual em quase todos os níveis etários, com exceção dos que estão entre 38 e 42 anos (menor 

amostra de nossa pesquisa). No entanto, o que se destaca é o maior percentual de professores 

na fase de sobrevivência nos mais jovens (entre 22 a 27 anos) com 40% da amostra e à medida 

que se é mais vivido, os impactos da sobrevivência tende a ser menor. Isso nos deixa claro o 

quanto a idade influência na visão e consequências da educação. É interessante percebermos 

também que em praticamente todas as faixas etárias podemos perceber que há professores na 

fase de descoberta e sobrevivência, o que nos mostra que esses impactos podem caminhar juntos 

independente da idade, porém, os mais experientes de vida parecem conseguir lidar melhor com 

essa situação. O gráfico abaixo nos clarifica melhor essa situação. 
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Gráfico 58:  Nível de impacto no inicio da carreira em relação à faixa etária 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Concluindo, analisamos os impactos com o sentimento de preparo para o magistério 

e os dados nos mostram que 75% dos que passam pela fase de descoberta se sentem preparados, 

demonstrando assim uma boa relação entre os itens abordados. Mesmo assim, 25% daqueles 

que estão passando pela descoberta ainda se sentem pouco preparados, seja por uma questão 

de necessidade de melhora na parte educacional em relação à parte historiográfica ou mesmo 

nos impactos recebidos da sala de aula. Em relação aos que se consideram na fase de 

sobrevivência é curioso perceber que mais da metade (51%) se sentem preparados e 14% se 

sentem bem preparados. Isso pode nos levar a considerar que quem está passando por essa fase 

tem conseguido tirar proveito dos percalços da educação e se sobressaído dos problemas que 

os aflige, tendo em vista que passar pela sobrevivência não significa necessariamente sentir-se 

incapacitado para a profissão, mas passando por conturbações na profissão. No entanto, 

podemos perceber que um em cada três professores (34%) que passam pela fase de 

sobrevivência tem tido dificuldades na sua atuação, alegando se sentirem despreparados ou 

pouco preparados.  Nesse sentido, podemos perceber que os sentimentos de preparo perante a 

sala de aula estão influenciados pelos impactos sofridos, porém, uns conseguem contornam 

melhor que outros tais impactos e sentimentos. 
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Gráfico 59:  Nível de impacto no início da carreira em relação ao sentimento de preparo como 

docente 

Fonte: Elaborado pelo autor 

9.6.3. Cruzamento por nível de contribuição dos primeiros anos para o início da carreira. 

Sendo um dos focos de nossa tese, o grau de contribuição do início da carreira do 

profissional de história é de extrema importância aqui, tendo em vista que essa fase é 

caracterizada por grandes dificuldades mas também de intensas aprendizagens, superação de 

problemas e construção  da identidade docente. Sendo assim cruzamos os dados dos indíces 

de contribuições no início da carreira com o sentimento profissional, ou seja, aqueles que se 

sentem mais voltados para a pesquisa ou para a docência atualmente. Os resultados nos 

mostram que independente do viés do professor inquirido, a grande maioria considera que a 

contribuição do início tem sido muito grande com mais de 90% em ambos casos. Isso 

demonstra que essa fase se dá como uma espécie de continuação de sua formação, muito 

próximo de uma extenção da sua formação acadêmica, já que é nesse momento em que o 

professor realmente começa a aprender a ser professor. O gráfico abaixo nos auxilia a entender 

melhor tal abordagem.     
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Gráfico 60:  Nível de contribuição do início da carreira em relação ao sentimento docente 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Procurando entender melhor esse docente e especificar esse nível de contribuição no 

início da carreira, cruzamos esses dados com as características percebidas por nossos 

inquiridos. Os resultados nos mostram que aqueles que consideram que o início pouco 

colaborou com seu desenvolvimento profissional apresentam características mais negativas, 

pois 66% se considerando inseguros ou despreparados. Outros 33% se declararam confiantes, 

ou seja, apesar das dificuldades consideram que algo possa melhorar. Já entre aqueles que 

perceberam grande contribuição do início da carreira se mostraram mais otimistas, tendo em 

vista que 81% apresentam características de confiança, motivação ou preparo enquanto que 

19% se demonstram inseguros, desanimados ou despreparados. Observando o gráfico abaixo 

podemos perceber as especificações de todas as características. 
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Gráfico 61:  Cruzamento por nível de Contribuição do início da carreira com Caracterização 

percebida pelos docentes. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Tendo em vista que o início da profissão não é algo fácil de superar, o apoio e o suporte 

são fundamentais para um bom desenvolvimento e uma boa formação da identidade. Sendo 

assim, cruzamos o nível de contribuição percebido pelos docentes com o grau de apoio 

recebido por eles. Os resultados mais uma vez comprovam que aqueles que têm sentido pouca 

contribuição na sua formação, pouco suporte têm recebido também. Os dados mostram que 

praticamente 100% desses professores de História não receberam suporte necessário ou 

eficiente para sua formação, fato este que auxilia ainda mais para certa desmotivação com a 

profissão. Por outro lado, 44% dos professores que consideram que o início tem contribuído 

para sua formação, afirmam terem recebido suporte pedagógico adequado ou muito adequado. 

Outros 35% consideraram que o suporte recebido foi razoável e 11% não receberam suporte 

nenhum ou de forma inadequada. De modo geral, podemos perceber o quanto os suportes 

externos são fundamentais aos professores que tanto podem auxiliar como também desanimar 

esse profissional da educação. Os detalhes do gráfico podem se percebidos abaixo. 
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Gráfico 62:  Cruzamento por nível de contribuição com suporte recebido 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Obviamente que tais resultados acabam tendo consequências positivas e negativas 

quanto à sua profissão. Sendo assim, a fim de perceber tais consequências, cruzamos o grau de 

contribuição no início do magistério com o nível de satisfação com o magistério. Como não 

poderia ser diferente, 100% daqueles que consideram que esse início da atuação docente pouco 

contribuiu para sua formação colocam como regular o nível de satisfação com a docência. Por 

outro lado, 49% dos que acham que esse início está sendo de grande contribuição para sua 

formação colocam o nível de satisfação com o magistério como sendo ótimo ou bom, 37% como 

regular e apenas 14% como insuficiente, tal como percebemos no gráfico a seguir.  
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Gráfico 63 :  Cruzamento por nível de contribuição com nível de satisfação com o magistério 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Os dados apresentados acima nos permitem compreender melhor esse profissional 

dentro de sua formação e atuação como docente de História tal qual o enfoque básico dessa 

tese. Podemos considerar então que essa fase auxilia e muito na formação da identidade do 

docente, pois é nesse período em que realmente ele se faz professor não apenas com um 

certificado acadêmico, mas com as experiências práticas de sua realidade profissional. O fato 

de percebermos o quanto essa fase tem contribuído, seja ele tendo uma visão mais 

historiográfica ou docente, ou passando pela descoberta ou pela sobrevivência, reflete o quanto 

esse momento molda o profissional do futuro. 

Mesmo assim, fica destacado a preocupação com aqueles que se apresentam na fase de 

sobrevivência opinando que o início pouco contribuiu na sua formação e ainda com enfoque 

apenas na pesquisa. Pelo que se pode perceber nos dados é que, como esse início é fundamental 

para a continuação da carreira, a possibilidade desse professor desistir da carreira ou atuar de 

forma muito frustrada é grande. Por outro lado, aqueles que passam pela descoberta, 

considerando seu início com grande contribuição e focado na docência tende a ter maiores 

possibilidades de enfrentar os desafios do magistério e se tornar mais bem sucedido.  

No entanto, tendo em vista que esta parte da tese propõe levantar o perfil docente de 

História da região de São José dos Campos, nos permitiu trabalhar com outros cruzamentos que 

possibilitaram melhor entender esse profissional. Os cruzamentos a seguir seguem critérios de 
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relevância da tese, revisão bibliográfica e aprofundamento em questões a serem discutidas na 

parte seguinte deste trabalho, além de instigar futuros questionamentos a serem pesquisados. 

9.6.4. Comparativo de gênero 

A fim de aprofundar nossas análises estatísticas bidimensionais, resolvemos usar o 

gênero para melhor reconhecer nosso docente. Nesse sentido, iniciamos por cruzar gênero com 

idade sendo que o resultado nos mostra que os homens têm se iniciado mais jovens na carreira, 

ou seja, entre 23 e 27 anos, com 42% da população masculina, sendo que a população feminina 

não passa de 20% nessa faixa etária. Outro dado que chama a atenção é índice de homens que 

iniciam a carreira depois dos 42 anos com o total de 27% da população masculina e nenhum 

caso feminino. No restante das idades pesquisadas as mulheres têm vantagens, demonstrando 

que elas entram depois na carreira em maior quantidade que os homens. Outro dado relevante 

pode ser observado: 35% da população feminina tem assumido a docência de História após os 

33 anos, período que em geral, a mulher já está estabilizada, com filhos e família, o que nos 

mostra que o gênero feminino tem demorado mais para entrar na docência, seja por motivos 

familiares, financeiros, ou qualquer outro de cunho pessoal. O gráfico abaixo detalha melhor 

nossa comparação. 

Gráfico 64:  Comparativo entre gênero e idade 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O próximo item que decidimos analisar junto ao gênero foi sentimento de preparo 

com o magistério. De modo geral, podemos verificar que o docente se sente preparado para o 
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magistério (vide gráfico 15) apesar das diversas diversidades. No entanto, nossos dados têm 

nos mostrado que as mulheres se sentem mais preparadas somando o total de 75% da população 

feminina que consideraram os itens preparado ou bem preparado, contra 58% da população 

masculina. Além disso, podemos perceber que 39% dos homens se dizem despreparado ou 

pouco preparados, contra 25% do gênero feminino.  

 Não podemos esquecer que em nossa amostra, as mulheres entram depois no 

magistério, ou seja, já possuem certa bagagem de vida, família e reponsabilidades, situação 

diferente de uma maioria masculina que entram mais jovens na carreira e que podem se sentir 

não tão bem preparados para a profissão. Observando o gráfico podemos verificar os outros 

detalhes da questão levantada. 

 

Gráfico 65:  Comparativo entre gênero e sentimento de preparo com o magistério 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 O próximo dado cruzado com o gênero foi referente às pretensões para a 

continuidade da carreira. Tendo em vista as opções apresentada, o item que chama a atenção 

é que as mulheres têm mais pretensões de ascensões na carreira, pois 60% pretendem  

especializar-se a fim de trabalhar em outros níveis educacionais (universidade, cursinho, etc.) 

contra 38% dos homens que têm esse objetivo. Por outro lado, dentre aqueles que pretendem 

continuar como professores, os homens se destacam com 46% e apenas 30% entre as mulheres. 

Nesse caso, o fato das mulheres estarem se sentindo mais preparadas ao magistério podem nos 
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ajudar a entender essa questão. Além disso, é importante lembrar que temos um percentual 

maior de homens que entram na docência depois, o que pode fazer com que este professor esteja 

satisfeito com a nova profissão.  

Por outro lado, mas no mesmo viés, por temos um percentual alto de professores 

homens mais jovens no início da carreira, pode fazer com que ele não tenha ainda definições 

prontas de suas pretensões futuras, podendo inclusive desistir da profissão como assinala 4% 

da nossa amostra masculina.  

Gráfico 66: Comparativo entre gênero e pretensões para a continuidade da carreira 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Nossa próxima abordagem tem a intenção de verificar o nível de dificuldades nos 

diferentes gêneros. Sendo assim, para melhor compreender tal situação iremos apresentar as 

tabelas com os dados estatísticos de ambos os gêneros e em seguida seus respectivos gráficos, 

para depois fazermos as devidas análises. 
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Tabela 7: Nível de dificuldades referentes ao gênero Masculino 

Dificuldades Nunca Raramente 

Algumas 

vezes Frequentemente Sempre 

Controlar indisciplina 8% 4% 27% 42% 19% 

Conviver com a violência 8% 27% 35% 31% 0% 

Gestão da sala de aula 4% 31% 35% 19% 12% 

Falta de recurso para o trabalho 12% 15% 31% 31% 12% 

Falta de informação/conhecimento do conteúdo 31% 38% 31% 0% 0% 

Preparação de atividades ou proposta de trabalho 19% 31% 31% 12% 8% 

Relacionamento com alunos 27% 31% 19% 12% 12% 

Dificuldade de didática adequada 27% 23% 46% 4% 0% 

Sentir-se sozinho 27% 19% 27% 19% 8% 

Medo e angústia 38% 27% 23% 8% 4% 

Relação com os pais 19% 31% 31% 15% 4% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Gráfico 67:  Nível de dificuldades referentes ao gênero Masculino. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 8: Nível de dificuldades referentes ao gênero Feminino 

Dificuldades Nunca Raramente 

Algumas 

vezes Frequentemente Sempre 

Controlar indisciplina 0% 15% 30% 40% 15% 

Conviver com a violência 5% 40% 25% 25% 5% 

Gestão da sala de aula 0% 40% 40% 20% 0% 

Falta de recurso para o trabalho 5% 15% 50% 30% 0% 

Falta de informação/conhecimento do 

conteúdo 25% 55% 20% 0% 0% 

Preparação de atividades ou proposta de 

trabalho 30% 55% 10% 0% 5% 

Relacionamento com alunos 15% 45% 30% 5% 5% 

Dificuldade de didática adequada 10% 50% 35% 5% 0% 

Sentir-se sozinho 15% 30% 40% 15% 0% 

Medo e angústia 20% 25% 30% 25% 0% 

Relação com os pais 15% 40% 30% 10% 5% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Gráfico 68:  Nível de dificuldades referentes ao gênero Feminino 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Os gráficos e tabelas anteriores nos apresentam alguns dados que se assemelham, 

deixando claro que não existe muita diferença entre homens e mulheres. No entanto, outros 

dados nos chamam a atenção como, por exemplo, a indisciplina que foi um dos itens mais 

citados, mostra-nos que os homens têm um pouco mais de dificuldade que as mulheres, já que 
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61% citaram este dificultador como sendo frequentemente ou sempre, sendo que para as 

mulheres esse índice cai para 55%. Outro dado interessante é que os homens apresentam maior 

dificuldade de preparação de atividades ou proposta de trabalho que as mulheres, já que estas 

citaram esse problema como frequentemente ou sempre apenas em 5% da amostra feminina, 

enquanto que a amostra masculina apresentou 20% desse item. Outro problema apresentado 

pelos homens é o relacionamento com alunos já que 24% demonstram essa dificuldade 

frequentemente ou sempre e as mulheres apenas em 10% dos casos. 

Os homens demonstraram se sentir mais sozinhos em 27% da amostra masculina citando 

que isso ocorre frequentemente ou sempre, diferente das mulheres onde esse item cai para 10%. 

Por outro lado, as mulheres apresentaram maior índice de medo e angústia, tendo em vista que 

uma em cada quatro (24%) tem esse sentimento contra apenas 12% dos homens. As mulheres 

demonstraram que realmente tem pouca dificuldade de preparação de atividades ou proposta 

de trabalho, já que 85% da amostra feminina relataram ter esse problema raramente ou nunca, 

sendo entre os homens esse índice é de 50%. Levando em consideração os itens em que os 

gêneros se equiparam nas dificuldades, as mulheres demonstram estar um pouco mais à frente 

do que os homens em nossa amostra de professores de História, fato que pode ser explicado 

pela própria insersão na carreira mais tarde, estando assim mais maduras para as adversidades 

da profissão.  

 

9.6.5. Comparativo por Idade 

 

Nossa próxima análise diz respeito à questão relacionada à idade. Dentre as diversas 

possibilidades, resolvemos fazer o cruzamento com item percepção do Professor quanto seus 

alunos nas aulas de História, na intenção de verificar até que ponto a idade interfere nesse 

relacionamento. A literatura em geral demonstra que professores mais jovens tendem a ter mais 

facilidade para se relacionar com os alunos, devido a aproximação da idade. No entanto, 

percebemos que quando o fator é a sua aula a falta de experiência de vida acaba por influenciar 

tendo em vista que 56% dos professores entre 22 a 27 anos relataram que parte dos alunos se 

faz interessados e 13% demonstraram que seus alunos não vêm sentido em estudar História. É 

interessante perceber que para esse item, a percentagem cai para 11% entre professores de 28 e 

32 anos, e não ocorre nos professores mais velhos o que demonstra que a idade é importante 

para melhor clarificar o sentido em estudar História. Tal ponto é exaltado ao percebermos que 

a maior percentagem daqueles que citam que seus alunos estão sempre animados está na faixa 

etária superior a 42 anos, demonstrando nesse caso a importância da idade para o êxito do 
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ensino de História. O restante dos itens anotados se mostram bem próximos uns dos outros 

conforme podemos percebem na tabela e gráfico abaixo. 

Tabela 9: Percepção do professor quanto seus alunos em relação à idade do docente 

Percepção do Professor quanto seus 

alunos 

22 a 

27 

28 a 

32 

33 a 

37 

38 a 

42 

Acima de 

42 

Estão sempre animados 6% 11% 10% 0% 29% 

Mostram-se apáticos e desanimados 0% 0% 10% 0% 0% 

Parte dos alunos se faz interessados 56% 33% 40% 50% 29% 

Mostram-se interessados apenas em 

alguns momentos 

25% 44% 40% 50% 43% 

Não vêm sentido em estudar História 13% 11% 0% 0% 0% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Gráfico 69:  Percepção do professor quanto seus alunos em relação à idade do docente 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Com o objetivo de verificar as pretensões do futuro profissional dos docentes de 

nossa amostra segundo a idade, podemos perceber alguns detalhes interessantes. Primeiramente 

o gráfico nos mostra que entre 22 a 27 anos, ou seja, o grupo mais novo formado, a dúvida do

que seguir é nítida, já que é o único item em que todas as opções foram assinaladas, 
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demonstrando a dificuldade em saber o que seguir no seu futuro profissional. Outro dado 

relevante é que o único grupo que assinalou querer mudar de profissão é do grupo mais novo 

com 6% do total dessa idade, demonstrando que o choque de realidade afeta com maior 

intensidade os mais jovens. 

Dentre aqueles que não têm pretensões de mudar o que estão fazendo encontram-se os 

mais velhos, tendo em vista que 100% com idade entre 38 a 42 anos e 71% acima de 42 anos. 

Isso demonstra certa estabilidade na profissão e, em muitos casos, por terem entrado depois na 

carreira não tenham intensões de atingirem outros objetivos. 

Por outro lado, vemos destaque aos grupos entre 28 a 32 anos e entre 33 a 37 anos que 

demonstram maior índice de pretensões de evolução na carreira, ou seja, tem a intenção de 

especializar-se a fim de trabalhar em outros níveis educacionais (universidade, cursinho, etc). 

O gráfico abaixo detalha nossa pesquisa. 

Gráfico 70:  Pretensões de futuro profissional por idade 

Fonte: Elaborado pelo autor 
É importante lembrar que as fases na vida docente não podem ser vistas apenas pela 

idade, mas pelas experiências em sala de aula, no entanto, García (1999, pp. 67-68) conclui 

que:   

os ciclos cronológicos estão indubitavelmente relacionados com os ciclos de 

maturação a nível pessoal, cognitivo e moral  [...] os professores são sujeitos adultos, 

que como tal aprendem e se implicam em situações formativas. Além disso, que os 

professores, também como pessoas adultas, evoluem ao longo da sua vida. Esta 
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evolução não só é fisiológica, mas é fundamentalmente cognitiva, pessoal e moral. 

Deste modo, os professores já como profissionais da educação, evoluem na aquisição 

da competência profissional necessária para desenvolver com eficácia a sua atividade 

docente.  

 

Tendo com base a citação de Garcia, ao cruzarmos os dados acima, podemos retornar 

aos estudos de Patrícia Sikes246, et al., (1990, apud GARCIA, 1999), que envolveu 48 

professores do ensino secundário, caracterizando as fases de desenvolvimento profissional, 

baseado na idade cronológica.  A autora sugere que os professores estão sujeitos a mudanças 

biológicas e psicológicas ligadas ao crescimento etário e à forma como são vistos pelo meio 

social e para tanto desenvolveu as seguintes conclusões, como se observa no quadro abaixo: 

 

Quadro 15 - Faixa etária nas fases de vida profissional dos Professores 

 
Idade/anos 

 
Fase 

 
Descrição da teoria 

21 a 28 Exploração [...] é uma fase de exploração das possibilidades da vida 

adulta, e de início de uma estrutura estável de vida. Os 

problemas de disciplina são os que mais preocupam os 

professores, devido à ausência de autoridade. Além disso, 

preocupa-os os domínios dos conteúdos. É também uma fase 

de socialização profissional. 

28 a 33 Transição É uma fase da estabilidade no posto de trabalho para uns e a 

procura de um novo emprego para outros. Nesta fase, os 

professores começam a estarem mais interessados no ensino do 

que no domínio do conteúdo. 

34 a 40 Estabilização [...] encontram-se num período de grande capacidade física, e 

intelectual, o que significa energia, implicação, ambição e 

confiança em si mesmos. É uma fase de estabilização, 

normalização, na qual os professores tentam ser mais 

competentes no seu trabalho e às vezes procuram a promoção. 

                                                           
246 Sikes, P. The Life Cycle of the Teacher. In: Ball & Goodson. Teachers Lives and Careers. Londres: The 

Falmer Press, pp. 27-60. 1985. 
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40 a 50/55 - É a fase em que os professores já se adaptaram à sua 

maturidade, adotando novos papéis na escola e no sistema 

educativo. Podem ser professores que mantêm os princípios e 

os costumes da escola, aqueles sobre quem recaem muitas das 

responsabilidades, e fazem-no porque acreditam que é o que 

devem fazer. Contudo, esta reação não é igual para todos. 

Alguns professores não se adaptam às mudanças e ficam 

amargurados, críticos e cínicos. 

A partir dos 55 - Declínio progressivo rumo à aposentadoria. 

Fonte: Sikes247 (1990 apud MARCELO GARCIA, 1999, pp. 63-4, Adaptado). 

Podemos perceber que a divisão de nossa faixa etária se aproxima bastante com os 

estudos de Sikes et al, citado por Garcia (1999). Nesse caso, a autora considera a primeira fase 

como a entrada no mundo adulto, a conquista de algo há muito tempo ambicionada, o ser 

professor. No entanto, com a imaturidade desta fase, dá-se o “choque com o real” confrontando-

se com as primeiras dificuldades, insegurança, dúvidas de como manter a disciplina e motivação 

dos alunos. Isso pode ser percebido pelos dados analisados no qual os impactos se apresentam 

de forma mais forte que em outras idades. 

Sikes nos apresenta que a segunda fase, é o momento em que a vida começa a ficar 

mais séria, dentro da transição dos trinta anos. No nosso caso, podemos ver que é nessa fase em 

que as mulheres começam a pensar em ter filhos, nas responsabilidades familiares, em melhores 

salários e até mesmo na insatisfação profissional conforme constatado anteriormente e também 

confirmado pela autora. No nosso caso, essa etapa está muito associada à terceira fase de Sikes, 

na qual para muitos é o momento em se pensar noutras alternativas, de autoconfiança e 

estabilização, tidas pela autora como o auge da profissão. Isso se comprova nos nossos estudos 

pelo auto índice de docentes que já pensam em progressão na carreira. 

Na quarta fase, os estudos de Sikes considera a transição da juventude para a 

maturidade, passado os quarenta anos convertendo-se em figuras de autoridade, adotando a 

defesa de padrões e tradição da escola. O ser profissional e pessoal estaria formado em todos 

os âmbitos. No caso de nossa amostra, ainda que esse índice de experiência em docência seja 

baixa, essa fase vai se caracterizar realmente nessa figura focada no ser professor, usando de 

sua autoridade e experiência. 

247 Sikes, P. The Life Cycle of the Teacher. In: Ball & Goodson. Teachers Lives and Careers. Londres: The 

Falmer Press, pp. 27-60. 1985. 
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Essa visão de maior experiência de vida relacionada com o foco na docência é explicada 

por Sikes pelo fato desses professores já possuírem certa segurança social perante sua 

estabilidade na profissão, ou seja, não são mais professores que estejam “tateando” na profissão, 

sim com raízes fincadas, com responsabilidades construídas. Para a autora, o fator idade talvez 

já sirva de auxílio para ponderar suas atitudes e, por consequência sua maior experiência de 

vida forneça condições para auxiliar nas estratégias pedagógicas, decisões e escolares e atitude 

com os alunos. 

9.6.6. Comparativo por ênfase na formação inicial 

Os próximos dados de nossa tese têm o objetivo de cruzar algumas questões com a 

ênfase na formação inicial, ou seja, se o foco fora dado na área pedagógica ou na 

historiográfica. É importante lembrar que 91% relataram terem tido maior ênfase na parte 

historiográfica e apenas 9% tiveram foco na parte pedagógica (vide gráfico 14). Para tal, nosso 

primeiro cruzamento será entre a ênfase em sua formação e os maiores aprendizados da 

universidade. Através dos dados coletados, percebemos que em relação ao aprendizado do 

aluno, 25% dos que tiveram ênfase na parte pedagógica disseram ter dado ênfase a esse item, 

enquanto apenas 2% da amostra que tiveram ênfase na historiografia tiveram foco no 

aprendizado do aluno. Isso nos mostra o quanto a formação do historiador tem deixado a desejar 

no seu preparo enquanto professor.  

Um dado interessante é que aqueles que tiveram foco na parte pedagógica também 

tiveram foco na parte historiográfica, tendo em vista que praticamente todos os itens de cunho 

historiográfico foram assinalados praticamente na mesma proporção. Outro ponto que chama a 

atenção é que mesmo aqueles que disseram que o foco foi na parte educacional, o item conteúdo 

pedagógico não foi relacionado, provavelmente pela introdução de conteúdos historiográficos 

e sua prática com os alunos ter tido maior ênfase. O gráfico abaixo detalha a pesquisa. 



349 

Gráfico 71:  Relação entre ênfase na formação e maiores aprendizados da universidade 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Tendo em vista tais dados, questionamos qual a relação entre ênfase na formação e tipo 

de universidade em que se formou o docente de nossa amostra. Os dados nos mostram que 

dentre aqueles que se formaram tendo como foco a parte historiográfica, 92% estudaram em 

universidades particulares e 86% em universidades públicas. Já aqueles que tiveram um foco 

na área pedagógica 14% estiveram em universidades privadas e 8% frequentaram 

universidades particulares. Esses resultados nos mostram que não existe um tipo de 

universidade que foque na formação de historiadores e outra em professores de História, já que 

apesar das pequenas diferenças estatísticas dentro do mesmo grupo, os dados nos mostram que 

a deficiência na formação do professor é geral.  

Mesmo assim, podemos perceber no gráfico abaixo que as universidades particulares 

tendem a focar na área historiográfica enquanto que as públicas têm um pouco mais de foco da 

área pedagógica. Uma resposta para tal situação pode ser a falta de profissionais que trabalhem 

o foco histórico pedagógico nas universidades, tendo em vista que a grande maioria é formada

por historiadores que muitas vezes pouco contato tiveram com a educação básica, a não ser pela 

teoria.  
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Gráfico 72:  Relação entre ênfase na formação e tipo de universidade em que se formou 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Com base nessa discussão, nosso próximo cruzamento com a ênfase recebida na sua 

formação inicial foi com os principais motivos das dificuldades encontradas no início de 

carreira. Os resultados nos mostram que em ambos os grupos a falta de experiência foi anotada 

com destaque, sendo que aqueles que tiveram destaque na área pedagógica somaram 50% e os 

da área historiográfica 31%. Outros detalhes interessantes nos mostram que mesmo com ênfase 

na área pedagógica, esse grupo ainda acredita que a falta de foco nas questões pedagógicas é o 

maior motivo de seus problemas, assinalado por 25% contra 17% dos que tiveram foco na 

historiografia. Os únicos que alegam culpa pela falta de preparo por parte da universidade são 

os que tiveram ênfase na parte historiográfica com 12% do total da amostra. Tais questões nos 

mostram que a experiência é um fator importante para o aprendizado do profissional da 

educação, independente da ênfase que o docente obteve em sua formação acadêmica.  

Detalhando a questão, o gráfico a seguir demonstra melhor tal análise. 
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Gráfico  73:  Relação entre ênfase na formação e principais motivos das dificuldades 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Por fim, questionamos qual o tema dos trabalhos de conclusão de curso (TCC) por 

ênfase obtida na formação inicial. Os resultados também nos mostram o quanto à formação 

historiográfica é extremamente forte, tendo em vista que mesmo tendo ênfase na área 

pedagógica, apenas 25% realizou seu TCC voltado para a área educacional e 75% se focaram 

em assuntos ligados a historiografia. Como previsto, aqueles que tiveram maior foco na parte 

historiográfica, apenas 7% tiveram algum foco na educação e 93% realizaram seus trabalhos 

de conclusão de curso voltados à História. Isso nos mostra mais uma vez o quanto as 

universidade, com seus planos de ensino, corpo docente e filosofias tem focado na formação do 

profissional ligada à pesquisa e às discussões historiográficas, fato esse importantíssimo para o 

processo de ensino aprendizagem dessa disciplina. Porém, esses dados apontam também o 

quanto o docente de História tem sido lançado à própria sorte da aquisição da experiência 

enquanto professor, detentor dos saberes de transmissão, relação e assimilação do conteúdo 

histórico. 
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Gráfico 74:  Relação entre ênfase na formação e tema do TCC (Trabalho de conclusão de 

curso) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

9.6.7. Comparativo por tipo de escola em que se leciona 

Nossos questionamentos procuraram informações a fim de perceber até que ponto o 

tipo de escola influencia no trabalho docente. Sendo assim, cruzamos os dados dessa questão 

com o nível satisfação com o magistério, pelo qual podemos observar que os docentes que 

lecionam em escolas particulares apresentam o maior grau de satisfação com o magistério, 

tendo em vista que 66% consideram ótimo ou bom, contra 38% que lecionam em escolas 

públicas. Por outro lado, o índice daqueles que consideram seu início profissional como regular 

ou insuficiente nas escolas públicas somam 61% contra 33% em escolas particulares, sendo 

que destes nenhum considerou como insuficiente seu sentimento como professor iniciante. Fica 

difícil analisar aqueles que trabalham em ambos os tipos de escolas, já que não se sabe se em 

suas respostas tem maior influência à escola particular ou pública em suas respostas.  

O que se pode perceber nesses dados é que as escolas particulares têm oferecido 

condições de trabalho aos docentes iniciantes que fazem com que possam ter um sentimento 

mais favorável à sua atuação. Já as escolas públicas, com sua demanda muito maior, falta de 

recursos, etc., acabam por influenciar o sentimento mais negativo do seu início de carreira.  



353 

Gráfico 75:  Relação entre tipo de escola que leciona e o nível de satisfação com o magistério 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Dentro dessa mesma linha de pensamento, cruzamos as informações dos tipos de escola 

e os diferentes sentimentos que os professores de nossa amostra possuem. Levando em conta 

os aspectos positivos, ou seja, confiança, motivação e preparo, pôde-se perceber mais uma vez 

que as escolas particulares têm maior índice de professores com tais características num total 

de 88%, fazendo com que apenas 12% tivessem sentimentos negativos, ou seja, insegurança, 

desmotivação e despreparo. Já entre o grupo que leciona apenas em escolas públicas também 

teve alto índice de aspectos positivos com 77% desses sentimentos, porém, menor que de 

escolas particulares. Consequentemente os aspectos negativos acabaram sendo maiores também 

nas escolas públicas com 23% desses sentimentos. 

Isso nos mostra que o docente que tem seu início nas escolas particulares tende a ter 

maior possibilidade de começarem suas carreiras mais tranquilas e com maiores expectativas 

no magistério. O gráfico abaixo nos mostra tal resultado, inclusive daqueles que lecionam em 

ambas as escolas, portanto, vivem as duas realidades. 
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Gráfico 76:  Relação entre atuação em escolas públicas e particulares e diferentes sentimentos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Após analisar esses resultados, passamos a questionar quais as maiores dificuldades 

enfrentadas pelos professores novatos de História. Para tal, primeiramente serão expostos as 

tabelas e gráficos de cada tipo de escola com suas maiores dificuldades. 

 

Tabela 10: Maiores dificuldades nas escolas públicas 

Dificuldades referentes às escolas 

públicas 

Nunca Raramente Algumas 

vezes 

Frequen- 

temente 

Sempre 

Controlar indisciplina 4% 10% 32% 35% 19% 

Conviver com a violência 3% 39% 35% 23% 0% 

Gestão da sala de aula 0% 32% 45% 16% 7% 

Falta de recurso para o trabalho 3% 16% 43% 35% 3% 

Falta de informação/conhecimento do 

conteúdo 

19% 55% 26% 0% 0% 

Preparação de atividades ou proposta 

de trabalho 

26% 45% 23% 3% 3% 

Relacionamento com alunos 13% 42% 29% 13% 3% 

Dificuldade de didática adequada 13% 36% 45% 6% 0% 

Sentir-se sozinho 19% 26% 29% 26% 0% 

Medo e angústia 32% 32% 29% 7% 0% 

Relação com os pais 16% 39% 26% 16% 3% 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Gráfico 77:  Maiores dificuldades nas escolas públicas 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Tabela 11: Maiores dificuldades nas escolas particulares 

Dificuldades referentes às escolas 

particulares 

Nunca Raramente Algumas 

vezes 

Frequen- 

temente 

Sempre 

Controlar indisciplina 11% 11% 22% 44% 12% 

Conviver com a violência 22% 22% 22% 22% 12% 

Gestão da sala de aula 12% 44% 22% 22% 0% 

Falta de recurso para o trabalho 33% 11% 33% 23% 0% 

Falta de informação/conhecimento do 

conteúdo 67% 22% 11% 0% 0% 

Preparação de atividades ou proposta 

de trabalho 22% 45% 22% 0% 11% 

Relacionamento com alunos 56% 22% 11% 0% 11% 

Dificuldade de didática adequada 44% 33% 23% 0% 0% 

Sentir-se sozinho 44% 23% 33% 0% 0% 

Medo e angústia 33% 0% 23% 44% 0% 

Relação com os pais 23% 33% 33% 0% 11% 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Gráfico 78:  Maiores dificuldades nas escolas particulares 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Os dados evidenciam que muitas dificuldades enfrentadas na rede pública de ensino se 

repetem na rede particular, inclusive a indisciplina, que segundo os docentes da amostra as 

percentagens estão bem próximas. No entanto, outros detalhes chamam a atenção nos gráficos 

e tabelas tais como a gestão de sala de aula que é apresentada por 56% como sendo um 

problema que nunca ou raramente se apresentam em escolas particulares. Por outro lado, 

apresentando as dificuldades das escolas públicas, aqueles que nunca ou raramente tem 

problema com o controle de sala de aula cai para 32% da amostra.  

Outro dado que se mostra mais nítido é a falta de recurso para o trabalho, nos quais 

22% dos professores de escolas particulares descrevem que a falta de recurso ocorre 

frequentemente, enquanto esse número sobe para 38% nas escolas públicas, como sendo 

frequentemente e sempre. 

Os índices também se apresentam diferentes quando o assunto está ligado ao 

relacionamento com alunos, sendo que 55% dos docentes das escolas públicas dizem ter esse 

problema raramente ou nunca, enquanto que nas escolas particulares esse número salta para 

78% da amostra. Isso nos mostra que aqueles que estão em escolas públicas têm essa dificuldade 
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frequentemente ou sempre 16% enquanto que esses dados caem para 11% quando nos referimos 

aos das escolas particulares.   

A dificuldade de didática adequada foi outro item que chamou a atenção, já que os 

professores de História das escolas particulares demostraram ter esse problema nunca ou 

raramente em 77% do total, enquanto esses números caem para 48% nas escolas públicas.  

Outro item importante refere-se ao Sentir-se sozinho, que a literatura nos mostra que é 

uma característica comum do professor no início da carreira. No entanto, podemos perceber 

pelos dados levantados que ela afeta mais os professores das escolas públicas com 26% de seu 

total, enquanto que não há índice para os que estão nas escolas particulares. Dentro desse 

mesmo item, 66% daqueles que lecionam nas escolas particulares disseram nunca sentirem-se 

sozinhos ou raramente, enquanto que nas escolas públicas esse índice cai para 45%, 

demonstrando que as escolas públicas têm favorecido mais a esse sentimento. 

Contraditoriamente, quando a questão foi referente a medo e angústia, podemos 

perceber que o percentual daqueles que tiveram esse sentimento no início da carreira 

frequentemente ou sempre é maior nos docentes das escolas particulares com 44% da amostra, 

diferente dos professores das escolas públicas com apenas 6%. O medo e angústia são 

apontados como raramente ou nunca por 33% de escolas particulares e 64% das públicas. 

Podemos considerar então que o docente das escolas particulares tem certa vantagem 

para enfrentar os desafios do início de jornada na docência, mas a diferença do docente de 

História das escolas públicas não é substancial, tendo em vista que muitas situações problemas 

são comuns em ambas escolas. 

9.6.8. Comparativo por formação continuada 

 Com o objetivo de verificar melhor a formação continuada de nossa amostra, 

cruzamos esses dados com outros que nos pareceram pertinentes. Para começar analisamos esse 

item com as maiores dificuldades em realiza tal formação sendo que os resultados nos mostram 

que 71% dentre aqueles que possuem apenas cursos diversos (work shops, participação de 

seminários, etc., ou seja, cursos rápidos) relataram que a falta de tempo é o maior problema 

para a realização da formação continuada, seguido de 21% que alegaram os valores dos cursos 

e 7% não possuem perspectiva na educação.  

 Dentre os que já possuem uma especialização, a falta de tempo também teve maior 

porcentagem com 33%, seguido daqueles que alegaram os valores dos cursos com 25% da 

desses docentes, a falta de perspectiva na educação e desmotivação somam 17% cada, seguido 
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de 8% que alegaram a falta de oferta de cursos. Já o resultado daqueles que citaram não possuo 

formação após a faculdade se mostrou mais equilibrado, com destaque para aqueles que 

observam como maior problema a falta de ofertas de curso com 30% desse grupo. A dificuldade 

financeira foi alegada por 25%, demonstrando a dificuldade econômica para muitos no início 

da carreira. Um dado preocupante a ser destacado é que um em cada três docentes não possui 

formação continuada por motivos ligados à desmotivação ou falta de perspectiva na educação, 

mesmo índice para aqueles que possuem especialização. Isso leva a crer o quanto as 

dificuldades no início da carreira podem estar desmotivando os estudos continuados desses 

docentes, fato esse que pode desencadear maiores problemas no futuro.  

Gráfico 79: Relação entre formação continuada possuída e maiores dificuldades248 em realiza-

la 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Com base nessas informações, refletimos sobre que área de estudos esses docentes 

possua ou pretendam ter em sua formação. Os dados nos mostram que entre aqueles que 

possuem cursos diversos tem ou pretendem ter formação continuada na área pedagógica em 

36% dos casos, mesmo percentual para aqueles que tenham ou pretendam ter sua formação na 

área das Ciências Humanas, além de 29% que pretendem realizar na área de História. Dentre 

248 Os itens desinteresse e mestrado foram retirados por não haver apresentado percentual. 
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os que já possuam especialização 50% estão ligados as Ciências Humanas e 25% estão entre 

as áreas pedagógicas e históricas cada um. Dentre aqueles que não possuem formação após a 

universidade, 45% pretendem se aprofundar na área da História, seguido de 35% com 

pretensões nas áreas ligadas as Ciências Humanas e apenas 10% na área Pedagógica, mesmo 

percentual daqueles que não pretendem realizar formação continuada.  

O maior detalhe que podemos perceber nesses dados é a falta de adesão à área 

pedagógica e a influência das visões historiográficas e da área de humanas obtidas em sua 

formação inicial, mesmo estes estando atuando na área pedagógica. O gráfico abaixo ajuda a 

compreender melhor tais dados. 

Gráfico 80: Relação entre formação continuada e áreas que possua ou que pretenda fazer 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Após o cruzamento das diversas questões acima e assim, levantado o perfil da nossa 

amostra, pretendemos agora entender melhor tais professores a partir do seu discurso. Nesse 

sentido, a próxima parte desta tese tende a aprofundar a compreensão desse grupo de 

professores, dando-lhe voz, ou melhor, outro tipo de voz, tentando verificar questões que apenas 

os números não podem nos mostrar. A análise qualitativa dos dados a seguir não pretende ser 

apenas um capítulo à parte deste trabalho, mas dar vida aos dados estatísticos anteriormente 

analisados.   
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CAPÍTULO 10. Análise qualitativa 

Com o objetivo de melhor compreender a complexidade e a subjetividade do tema 

estudado que vem a ser o professor de História em início de carreira, nosso estudo tem também 

um caráter qualitativo, possibilitando assim, analisar de forma mais aprofundada as 

problemáticas levantadas. Tendo por base os estudos de Minayo (2007), as pesquisas de caráter 

qualitativo possibilitam descrever a complexidade de determinado problema, analisar a 

interação de certas variáveis além de contribuir para o processo de mudança de 

determinados grupos e da compreensão das particularidades dos comportamentos dos 

indivíduos. Para a autora, as abordagens qualitativas permitem trabalhar com um universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, além de observar os processos e 

os fenômenos sociais que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

Após termos levantado os dados quantitativos de nossa amostra e observado o perfil do 

professor de História em início de carreira na Diretoria de Ensino de São José dos Campos-SP, 

o propósito agora é de aprofundar e entender melhor tais dados. Nesse sentido, após analisar os

questionários, foram observadas três variáveis para se selecionar os participantes das entrevistas: 

interesse em se participar da continuação da pesquisa249, as respostas relacionadas com seu 

sentimento docente ou historiador250 e as respostas dadas sobre os maiores impactos no início da 

carreira251.    

Após entrar em contato com os professores e os convites terem sido aceites, os 

agendamentos foram realizados respeitando às possibilidades de cada entrevistado. Participaram 

nesta segunda fase da pesquisa treze professores. A maior parte das entrevistas foi realizada em 

uma grande universidade da região, proporcionando um ambiente agradável e propício para as 

gravações das mesmas. Desse modo, o tamanho amostral teve como base a saturação, a qual 

segundo Minayo (2007) considera o número de sujeitos suficiente quando for permitida certa 

reincidência das informações, porém, sem deixar de lado informações importantes cujo 

potencial explicativo tem que ser valorizado. Sendo assim, deve-se ter ciência que a amostra 

ideal é aquela capaz de refletir a totalidade nas suas múltiplas dimensões, sendo que seu critério 

não é numérico, mas na capacidade de objetivar o objeto empiricamente, em todas as suas 

dimensões (MINAYO, 2007). 

249 Para tal foi colocado ao final do questionário um campo solicitando dados do entrevistado e seus interesses para 

que eventualmente pudesse continuar a pesquisa através de uma entrevista. 
250 Questões 13 e 14 do questionário. 
251 Essa era a única questão dissertativa do questionário, pelo que através de suas respostas pode-se ter um 

panorama mais amplo do perfil desse docente.  
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Uma vez realizada a entrevista, cada professor teve a possibilidade escolher seu 

codinome, respeitando assim sua privacidade. O critério utilizado foi buscar nomes ligados a 

História, no qual o docente tivesse mais apresso.  No quadro 16 apresentamos o perfil dos 

professores participantes da pesquisa com seus respectivos codinomes históricos. 

Quadro 16252 - Perfil dos professores entrevistados 

Fonte: Dados obtidos a partir de entrevistas realizadas pelo pesquisador. 

A escolha desse grupo de professores baseou-se na afirmativa de Minayo (2007) de que 

a pesquisa qualitativa trabalha com gente, com atores sociais em relação a grupos sociais. 

Partindo da suposição de que uma amostra ideal é aquela que possibilita refletir a totalidade nas 

suas dimensões, propomos critérios múltiplos para a delimitação da amostra: privilegiar os 

sujeitos sociais que detêm os atributos que se pretende conhecer; realizar entrevistas em número 

252 Os nomes abordados fazem referências aos seguintes personagens da História: Frederico = Imperador Alemão; 

Carlota Joaquina = Esposa de D. João VI; Leopoldina = Imperatriz do Brasil, primeira esposa de D. Pedro I; 

Pedro Alvares Cabral = Navegador português que chegou às terras brasileiras em 1500; Dandara = guerreira 

negra do período colonial do Brasil, esposa de Zumbi dos Palmares; Luís Carlos Prestes = político comunista do 

Brasil que lutou contra a ditadura do presidente Getúlio Vargas; Emiliano Zapata = Líder revolucionário do 

México; Tales de Mileto= Filósofo grego; Hannah Arendt = escritora filósofa e política alemã de origem judaica; 

Platão = Filósofo grego; João Cândido = Marinheiro negro revolucionário que liderou a revolta da Chibata no 

Brasil no início do século XX; Eric Hobsbawn = Historiador marxista britânico reconhecido como um importante 

nome da intelectualidade do século XX; Alexandre, o Grande = grande conquistador macedônio que dominou boa 

parte da Europa e Ásia no século II a.C.   
253 E.F e E.M. significam sucessivamente Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

Frederico Carlota Leopoldina Cabral Dandara Prestes Zapata Tales Hannah Platão Cândido Eric Alexandre 

Gênero M F F M M M M M F M M M M 

Tempo de 

atuação na 
docência 

1 ano 2 anos 6 meses 3 ano 3 anos 3 anos 2 anos 3  anos 3 anos 1 ano 1 ano 2 anos 2 anos 

Idade 28 anos 33 anos 32 anos 40 anos 24 anos 28 anos 27 anos 29 anos 26 anos 47 anos 37 anos 28 anos 25 anos 

Nível de 
escolaridad

e que 
atua253

E.F. E.F. E. M. E.F. E.F.
E.F. e 
E.M.

E.F. E. M. E.F. E.F.
E.F. e 
E.M. 

E.F. e 
E.M. 

E.F 

Sistema de 
ensino em 

que leciona 

Partic. Público Público Público Público Público Público Público Partic. Partic. Público Público Partic. 

Participa de 
processos 

de 

formação 
continuada 

Não Sim Não Não Sim Sim Sim Sim Não Não Não Não Não 

Tipo de 
universidad

e em que 

formou 
Partic. Partic. Partic. Partic. Partic. Partic. Partic. Partic. Pública Partic. Partic. Partic. Partic.

Exerce 
outro 

trabalho 
Não Não Não Não Não Sim Sim Sim Não Não Não Não Não
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suficiente para permitir certa reincidência de informações e garantia de que as informações 

demonstrem o conjunto das experiências e expressões dos informantes. 

Todos os participantes da pesquisa assinaram um termo de consentimento livre e 

esclarecido (Apêndice A) contendo os objetivos da pesquisa e explicando que as 

informações fornecidas serão utilizadas exclusivamente para fins de pesquisa, respeitando-

se sempre o sigilo em relação aos informantes. 

Foi realizada uma entrevista com roteiro semiestruturado (Apêndice B), previamente 

validado por um grupo de cinco professores com pouco mais de três anos de experiência e dois 

professores doutores em História com o objetivo de observar se no roteiro se apresentavam 

elementos suficientes para a análise dos aspectos e temas desejados. 

Com o objetivo de melhor organizar os dados foi utilizado o software NVIVO, que 

permitiu visualizar, categorizar e comparar os discursos dos professores possibilitando 

encontrar semelhanças entre grupos de professores de forma bem distinta. Sendo o software 

NVIVO um programa próprio para análise qualitativa, este nos auxiliou na leitura sistematizada 

das entrevistas, organização dos dados e ganho de tempo, fornecendo um número enorme de 

dados, dos quais selecionaremos os mais relevantes para responder aos objetivos desta tese. 

Paralelo ao material fornecido pelo NVIVO foi utilizado o método de análise do 

conteúdo, afim de melhor entender a formação do professor iniciante de História. Esse método 

foi escolhido com base em Minayo (2007, p. 203), que nos diz que: 

...em termos gerais relaciona estruturas semânticas (significantes) com estruturas 

sociológicas (significados) dos enunciados. Articula a superfície dos textos descrita e 

analisada com os fatores que determinam suas características: variáveis  psicossociais, 

contexto cultural e processo de produção de mensagem. 

Baseando-nos em Bardin (2011), podemos verificar que a análise do conteúdo se 

constitui de várias técnicas onde se busca descrever o conteúdo emitido no processo de 

comunicação, seja ele através de falas ou de textos. Nesse sentido, a Análise de Conteúdo é 

composta por procedimentos sistemáticos que proporcionam o levantamento de indicadores 

(quantitativos ou não) possibilitando a realização de inferência de conhecimentos. O autor 

considera que a análise de conteúdo compreende técnicas de pesquisa que possibilitem, de 

forma sistemática, a descrição das mensagens e das atitudes atreladas ao contexto da 

enunciação, bem como as inferências sobre os dados coletados. 

De modo prático, segundo Minayo (2007), a Análise Temática de Conteúdo, passa por 

três etapas básicas: pré-análise, que se refere à formulação e reformulação de hipóteses ou 
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pressupostos; exploração do material ou codificação, pelo qual o investigador busca 

encontrar categorias que   são   expressões   ou   palavras significativas em função das quais o 

conteúdo de uma fala será organizado; e o tratamento dos resultados obtidos/interpretação 

pelo qual se pode responder as questões levantadas anteriormente. 

Nesse sentido, usando o método de Análise do Conteúdo e o software NVIVO, além 

dos estudos que envolvem o professor iniciante e o processo de formação docente, baseando-

nos em diversos autores tais como Tardif (2012), Huberman (2000), Veenman (1984), 

Perrenoud (2002b), Garcia (1999), Gonçalves (2009), entre tantos outros, foram estabelecidas 

quatro dimensões para auxiliar na categorização das respostas dos professores: sentimentos 

de descoberta e sobrevivência, as ações relacionadas com a sua formação, as abordagens 

ligadas à experiência do cotidiano e as avaliações histórico-pedagógicas.   

10.1.  Sentimentos de Descoberta e Sobrevivência 

Como já citado anteriormente, Huberman (2000) destacou-se em seus estudos sobre as 

fases da carreira docente. Segundo o autor a primeira etapa seria a entrada na carreira em que 

acontece o momento da “sobrevivência” ou o “choque do real”, revelando, por um lado, o 

período em que o iniciante se defronta com um distanciamento de suas expectativas e a 

realidade do dia a dia da sala de aula. Por outro lado, no campo da “descoberta” se traduz como 

uma experimentação satisfatória e motivadora. O que se pode perceber é que são dois aspectos 

que se articulam, pois “são vividos em paralelo e é o segundo aspecto que permite aguentar o 

primeiro” (HUBERMAN, 2000, p. 39). 

10.1.1. Descoberta 

Antes de qualquer análise é importante citar que as subcategorias encontradas em nossa 

amostra não podem ser consideradas como algo engessado e típico de todos que perpassam por 

essa fase. Também é essencial dizer que tais considerações não anulam outros sentimentos, tais 

como sobrevivência ou indiferença. Baseando-se em Huberman (2000, p.38), o autor considera 

que o desenvolvimento de uma carreira é “ um processo e não uma série de acontecimentos. 

Para alguns, este processo pode parecer linear, mas, para outros, há patamares, regressões, 

becos sem saída, momentos de arranque, descontinuidades”.  

Essa fase de descoberta pode ser percebida pelos docentes que participaram no estudo 

através do entusiasmo inicial, a concretude de uma situação de responsabilidade tão preparada 
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(sua sala de aula, seus alunos, seu programa), a pertença ao seu grupo profissional ou mesmo 

os efeitos da universidade na prática. 

Um ponto muito curioso percebido nas entrevistas de alguns docentes é o vigor, 

entusiasmo de suas respostas. Pode-se perceber uma vibração diferente ao se falar dos pontos 

positivos e favoráveis à docência. Observando o resultado das entrevistas, um desses pontos 

positivos percebidos está no alinhamento (destacado por cinco professores em seis citações)254 

com os diversos setores do meio escolar. Uma das colocações mais referida foi quanto ao apoio 

da coordenação em relação ao início da carreira como podemos perceber nas falas dos 

professores Alexandre e Platão: 

eu tive uma ótima coordenadora no início que ela me ensinou, ela me ensinou a 

fazer tudo, desde o burocrático até o como se portar na sala com pai e mãe. [...]  Eu vi 

a postura da minha coordenadora, como ela agia com o aluno. Ela era firme, mas 

ela sabia que por dentro ela tava mole da situação de um aluno de uma aluna que por 

exemplo não tem que comer em casa. Mas ela tinha que continuar firme porque tava 

sendo, ele tava violando alguma regra da escola. Então eu via nela um exemplo 

positivo. Sabe é aprendi muito com esses exemplos.   (Prof. Alexandre) 

a minha coordenação, ela estimula. Ela é aquela que fala "Professor, fecha a 

apostila". Certo, ou seja, quando eu tento me manter no método, certo, quando eu 

tento trabalhar no trilho, 100% no trilho, a coisa flui, não tenha dúvida. Mais eu 

consigo resultado mesmo na hora que eu fecho a  apostila, porque mesmo no trilho 

quando eu converso com eles eu vejo outro resultado. Aí na hora que eu fecho a 

apostila o negócio vai embora. (Prof. Platão) 

O que se pode perceber é, em ambos os casos, o quanto uma gestão próxima possibilita 

auxiliar nessa fase da carreira, na qual o exemplo é algo fundamental para a formação de uma 

identidade docente. Isso se pode notar no ponto de vista do professor Cabral, o qual tem a 

consciência da importância da integração entre o corpo docente e os dirigentes da escola ao 

relatar que “é a grande importância da interação [...] do professor estar sempre alinhado com 

a equipe pedagógica da escola pra que o professor ele não se sinta sozinho dentro da escola” 

(Prof. Cabral). 

No entanto, esse alinhamento não se aplica apenas com a parte gestora. Um corpo 

docente colaborativo é essencial para um professor iniciante, tendo em vista que os professores 

com mais tempo de carreira podem auxiliar e muito em colocar esse professor num estado de 

descoberta ou sobrevivência, dependendo de suas atitudes. O professor Frederico demonstra 

essa importância ao relatar que:  

254 É importante salientar que serão apresentados apenas às citações mais pertinentes de cada categoria e 

subcategorias, a fim de aperfeiçoar as abordagens.  
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inclusive com os próprios professores né. Que a gente tem contato com os outros 

professores da escola também, troca figurinhas, "Ah, essa turma funciona melhor 

assim; aquela turma funciona melhor assado", então a gente compartilha ali algumas 

informações e a coisa que a gente tem que ir levanto pra frente né, não estanca 

também né "Opa, agora aprendi a dar aula, acabou", legal, semana que vem pode 

mudar completamente a realidade aí a gente tá ferrado. (Prof. Frederico) 

Esses apoios citados são fundamentais tendo em vista que segundo Mariano (2006), o 

fato de estar sozinho na sua sala de aula com a sua turma, leva-o a tomar decisões, enfrentar 

sua insegurança e desafios que obrigam a crescer enquanto pessoa e profissional ou desistir 

dela. Day (1999) considera que o resultado esperado e necessário a um desenvolvimento 

profissional docente está intimamente ligado a esse alinhamento e apoio institucional. De 

modo geral pôde-se perceber que é exigido desse docente o mesmo de um docente com anos de 

experiência, fato este que se houver o suporte necessário possibilitará a passagem mais tranquila 

por essa fase. 

Outro item muito observado nas entrevistas é a questão do carisma (destacado por nove 

professores em treze citações). Pôde-se perceber que aqueles que demonstraram que o carisma 

é um dos fatores principais de seu cotidiano escolar, estes conseguem passar por essa fase com 

mais tranquilidade, fazendo com que a descoberta seja mais ampla. Esse fator pode ser 

percebido quando ocorre mudança, ou seja, as ações dos docentes, por seu jeito de ser, leva a 

transformação do aluno e do processo pedagógico. As considerações abaixo demonstram isso. 

Eu ainda acho que posso fazer a diferença e faço a diferença, quando o aluno fala 

que não gosta de História e depois de algum tempo fala assim [...] "eu não gostava 

de História", mas quando você começou a dar a aula eu comecei a me interessar 

mais, sabe eu escuto hoje de aluno teve uma aluna que falou assim que a escola mudou 

a vida dela e que ela com certeza vai fazer História. Então com isso eu já ganhei o 

meu o meu tempo. [...] Tanto é que quando eu saí da escola, dessa escola, é eu ganhei 

festa de aniversário, eu ganhei é festa do fim do ano, sabe porque eles gostavam de 

mim. Então eu acho que eu fiz a diferença pra eles na nesse momento. E as aulas 

também ajudaram. As aulas não eram iguais.  (Prof. Frederico) 

Então você [o aluno] não acha legal, você levar a sério mais um pouco, você prestar 

atenção nas aulas, não só minhas mas dos outros professores também, até pra que 

quando você crescer, você possa dar esse retorno de amor e de carinho que os seus 

pais, os seus responsáveis, te deram, estão te dando agora?". Eu percebi que o aluno 

ele olhou assim pra mim de uma maneira assim como se ele tivesse assustado, tivesse 

levado um susto. E... naquele momento eu percebi, eu acho que a mensagem fez 

efeito. E, e assim, o professor sabe disso né, a gente joga sementes, e a gente 

aguarda o nascer delas ou não. E com o tempo eu me surpreendi. E aí isso é se 

reiterando um pouco é o que me faz permanecer na docência é isso, é esse processo 

de transformação dos alunos. É porque eu procurei resgatar ao que estava dentro dele 

mesmo, não fui eu, foi ele mesmo dentro do seu processo cognitivo de aprendizagem, 

também de se dar uma chance de se conhecer. O aluno começou a interagir na 

minha aula, comecei a falar sobre escravidão, comecei a dar aula lá sobre como que 

fala sobre o período do café, e aí tinha a participação dos escravos, depois tinha as 

revoltas dos quilombos, e quando eu comecei a explicar pra sala, ele, ele começou a 

prestar atenção na aula e por incrível que pareça ele também começou a interagir, ou 
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seja, aquilo que eu falei ele começou a prestar atenção e começou a perguntar, a 

fazer perguntas, em cima da minha explicação. Então isso pra mim é uma vitória. 

Por quê? Porque foi um processo de quê? De [...] como que fala de repensar 

profissional. (Prof. Cabral) 

Sim, eu me sinto, é... é gratificante né, ainda mais quando os alunos viram pra gente 

assim e fala "Ah, você é um dos professores que a gente mais respeita" [...] Eu 

tento ser alguém próximo dele. Né, mas não por isso que esteja também a casa da 

mãe Joana. (Prof. Frederico) 

Percebe-se que para estes docentes o lado humano tem uma ênfase maior, 

principalmente no processo de transformação do aluno, fundamental no ensino de História. O 

carisma abordado acaba sendo uma ação que ultrapassa os momentos difíceis, fazendo com que 

as dificuldades encontradas sejam amenizadas, pois se vê a transformação. A aproximação com 

os alunos demonstrou em alguns docentes um aspecto jovial e descontraído no ato de ensinar 

como podemos perceber nos docentes abaixo: 

Enfim eu é tenho 28 anos agora né, eu comecei eu ainda estudava, então jovem, em 

meio a outros jovens, fazia muita... ah... Enfim muita bagunça, né no bom sentido 
então tratava-os sempre assim com muito bom humor, eu ia com peruca, com 

chapéu, fazia algumas brincadeiras nesse sentido e... foi muito, as primeiras aulas 

foram muito divertidas pra mim. [...] Eu sou um palhaço (risos), eu tento ser 

divertido, tratar tudo com muito bom humor, às vezes eu até exagero um pouco nessa 

tentativa de chamar a atenção do assunto e acaba chamando a atenção mais pra mim, 

esse é um dos meus erros,  mas eu sou... eu procuro ser um professor divertido, ah 

e procuro passar o compromisso o conteúdo. (Prof. Eric) 

adorei, assim os meus alunos até hoje assim esse primeira turma é contato assim 

na internet eles me adoram. Mas assim, eles gostam de mim, eu percebo isso, mas 

pelo jeito que eu converso com eles, então eu acho que isso me fez tornar 

professora. Mas professora nesse âmbito assim, de ser amiga, psicóloga, sabe, 

aquela colega que você pode trocar informações, nesse âmbito. Então eu acho 

assim que, não sei se seria o termo certo, porque muitos falam que ser professora é 

só um mediador do conhecimento, mas acredito que não, a realidade que a gente 

tem, eu acho que tem que ser tudo isso, tem que juntar tudo isso, então eu acho que 

aprendi a ser professora dessa forma. [...] a maioria deles falam assim que eu sou 

muito amiga, mas é porque eles eram muito carentes. (Profa. Carlota) 

Eles são capazes de estabelecer laços com você. Agora veja, o fato deles 

estabelecerem laços não significa que eles não vão fazer bagunça na sala de aula 

(risos). Não quer dizer nada disso. (Prof. Platão) 

sou uma pessoa carismática assim, tenho uma facilidade pra lidar com com 

jovens e tal. E aí acho que o no primeiro momento eu acho que o que aconteceu foi 

essa empatia assim né, eu quis tentar criar algum tipo de vínculo mais humano assim 

com eles. Antes de chegar com os conteúdos todos. Até porque nem eu tinha 

segurança de como chegar com tudo isso. Então eu fui assim pensando, "Olha sou 

uma pessoa, que vai encontrar com outras pessoas, e vamos ver como é que vai 

ser essa relação né". No princípio não era uma relação profissional assim, até 

porque não tinha um profissional pronto ali na frente sabe. (Profa. Hannah) 

Então eu acho que eles me caracterizam como um professor divertido, alegre, feliz 

que num, eu não faço questão de ficar fazendo cara feia que isso é o maior, um dos 

defeitos talvez uma das coisas assim que eu tenho de melhor, que eu chego na sala de 

aula eu chego pra dar aula e não importa o que aconteça, eu não tô triste eu num tô 
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preocupado se o aluno vai lembrar ou não de uma data, vai lembrar ou não de um fato, 

mas eu tô muito preocupado se ele vai ou não adquirir capacidade suficiente pra 

criticar e pra aprender outras coisas. Então os alunos me acham legal, me acha 

engraçado, extrovertido. (Prof. Cândido) 

Observando todos esses relatos podemos perceber certo entusiasmo pela profissão, seja 

fazendo brincadeiras, usando roupas diferentes, dialogando num simples olhar. Os discursos 

demonstram professores que passam por momentos de alegria e satisfação com a profissão, 

típicos da fase de descoberta. Isso desperta outro ponto encontrado nos docentes que 

participaram nesta fase da pesquisa, que é a motivação (termo relatado por cinco docentes em 

oito citações). Os depoimentos abaixo deixam bem claros o quanto os sentimentos suscitados 

pela descoberta são tão compensadores que impulsionam à superação dos problemas.  

o aluno não sabe ler, não sabe escrever, [...] mas ele gosta de mim e ele tá aqui na

sala de aula, ele poderia estar lá fora, poderia estar no tráfico, mas não ele tá em

sala, porque hoje ele sabia que ia ter aula de História e que na aula de História

ele ia fazer uma música. E ele adora música. Ele não sabe escrever, mas ele adora

cantar. Então eu vejo essas coisas positivas sabe. (Prof. Alexandre)

eu vejo que o fato de hoje eu ainda permanecer na docência e não pela área da 

pesquisa, embora a pesquisa também seja importante, é... eu permaneci por quê? 

Porque é uma forma que eu encontrei pra me reinventar como professor. Ou seja, 

eu preciso pensar como é que eu vou resolver, como é que eu vou lidar com tal 

aluno. Eu preciso pensar como é que eu vou transmitir o conhecimento pro aluno. Eu 

preciso pensar como é que eu posso, é... é transmitir é, como é que fala, trabalhar 

pragmaticamente com os alunos, no sentido é que eles criem um jornal, pra fazer com 

que eles façam um teatrinho. (Prof. Cabral) 

eu me preparei pra isso durante um ano. Eu testei né, durante o meu primeiro ano 

de trabalho, eu me testei com turmas que não eram, que não nasceram minhas né, um 

monte de teoria que eu tinha, de teorias que eu tinha, algumas que eu já tinha testado 

no estágio né, eu fui evoluindo esse processo, mas na hora que eu cheguei na 

minha turma, que eu olhei eles de frente, que eles viraram pra mim e me 

chamaram de "Profs" (risos), demora um tempo pra você vestir o caracter. (Prof. 

Platão) 

o que é importante não é a gente decorar conteúdo, saber o que que Marx falou,

o que que Durkhein falou, quem que é Peterson, quem que é quem, qual a teoria

de cada um, não, é como essas teorias se refletem na prática lá na rua". E cada

aula que eu dava assim, eu eu chegava inspirado. [...] Mas teve aluno inclusive que

depois me parou assim perguntou, "Professor, é... que curso que a gente tem que

fazer pra estudar isso aí? Mas sem ser professor? O que eu estudo, por exemplo,

se eu quiser fazer uma faculdade pra estudar Sociologia, não sei o quê?". Né, então

quando o aluno corre atrás da gente pelo conteúdo das coisas... é, vale a pena né, eu

cumpri o meu papel.  (Prof. Frederico)

uma das coisas mais legal que a gente sente em sala de aula, [...] é tentar é lidar 

com essas diversas realidades e tentar fazer a diferença. É pras  [...] pessoas. Né, 

então eu sempre eu lembro quando eu falava assim que queria dar aula, que queria 

fazer História para ser professor assim encontrei um receio na minha família que 

falava que eu era louco tal, tal, não sei o quê, mas eu me via muito mais produtivo, 

muito mais fazendo a diferença a diferença na sala de aula sendo louco na sala 

de aula do que trabalhando num escritório fechado no ar-condicionado, 
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recebendo e-mail da Alemanha, da França. Poderia estar recebendo bem mais, 

poderia estar mais... mas eu escolhi esse caminho. (Prof. Frederico)  

[nos primeiros dias] Eu cheguei em casa, eu devorei aqueles livros, porque era o 

que eu sabia fazer né (risos). Era o que eu sabia fazer né, eu sabia ler. Sabia 

decorar livros. Peguei, grifei, fiz anotação, fiz fichamento, fiz fichamento de livro 

didático (risos). (Profa. Hannah) 

Tais citações se encaixam nas considerações de Cavaco (1999, p.39) onde relata que tais 

discursos demonstram um aspecto que se traduz no entusiasmo na vontade de descobrir “[...] a 

experimentação, a exaltação por estar finalmente, em situação de responsabilidade (ter a sua 

sala de aula, seus alunos, o seu problema, o seu programa) por se sentir colega num determinado 

corpo profissional [...]”. Nesse mesmo viés, Flores (1999, p. 110) alerta que esse momento é 

de “uma intensa fase de aprender a ensinar em que redefine e consolida a sua atuação na 

procura de um equilíbrio pessoal e profissional”. Tais colocações se adaptam também à linha 

de raciocínio de Lima et al. (2007) ao enumerarem alguns sentimentos importantes desta fase, 

tais como a possibilidade de aprender com nossos alunos e/ou o afeto e o acolhimento aos 

alunos, se sentindo valorizados. Isso se percebe bem nas citações “Poderia estar recebendo 

bem mais, poderia estar mais... mas eu escolhi esse caminho” ou “vale a pena né, eu 

cumpri o meu papel” ou “eu me preparei pra isso durante um ano” ou “o aluno não sabe 

ler, não sabe escrever, tá mais ele gosta de mim” ou ainda “uma forma que eu encontrei 

pra me reinventar como professor. Ou seja, eu preciso pensar como é que eu vou resolver, 

como é que eu vou lidar com tal aluno”. 

Tais comentários são típicos de quem está vendo no ato de ser professor algo bom, 

prazeroso, realmente de descobrimento. Tais questões nos apontam um processo claro de 

desenvolvimento profissional docente, baseado não apenas num simples processo de 

formação, mas na relação com seu meio.  Isso nos leva a outro item levantado que foi o próprio 

prazer pela docência (relatado por três professores em três citações). Essas citações 

demonstram bem que a função de docente sempre foi algo desejável: 

Uma vez que eu entrei também prá faculdade não só pelo gosto da História, mas 

também pelo gosto da docência, por querer ensinar, por querer estar dentro da 

sala de aula. (Prof. Cabral) 

É você, você sente professor no primeiro momento. Você se sente ali um membro 

dentro da sala. Agora nesse momento, no final do 1º Bimestre da minha turma eu 

começo a me sentir professor. (Prof. Platão) 

eu gosto de dar aula justamente quando eu entro, passo pela porta da sala de 

aula e aproveitando com a molecada, e começando a minha aula, esse é o 

momento que eu me sinto professor. Né... e eu me sinto bem. (Prof. Frederico) 
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Verifica-se que esses comentários colocam os docentes em uma situação de confiança, 

mesmo quando problemas acontecem. Nesse sentido outro ponto importante encontrado na fase 

de Descoberta é a superação de problemas. 

Claro que eu tive que explicar várias vezes o que ele queria, o que eu queria, e até eles 

entenderem o assunto, sempre teve, sempre tem alguém que faz de qualquer jeito, mas 

aqueles alunos que não gostavam de História, ou que falavam que não gostavam, é 

começaram a se interessar mais. E daí eu comecei a aprender, a ganhar mais. 

(Prof. Alexandre) 

O que que eu poderia fazer para me aproximar desse aluno conflituoso sem 

desrespeitá-lo, sem ofendê-lo, porque até porque eu não sei qual é a realidade 

desse aluno, eu não e eu entro numa sala que tem 35 alunos, depois eu saio dela e já 

vou pra uma outra que tem 40, eu já tive a experiência de dar aula pra aluno que tava 

sentado no chão, uma sala que tinha quase 50 alunos. Porque não tinha carteira pra 

todos. E a sala toda uma bagunça só, e é lógico a nossa, a nossa interioridade humana 

às vezes ela pode querer falar mais alto da gente soltar um grito, achando que é essa 

forma que se resolve as coisas, então eu simplesmente parava na frente do quadro, 

eles mesmo iam pedindo pro pessoal falar mais baixo, que o professor queria falar, aí 

eu falava com eles e falava "Gente, se vocês quiserem conversar vocês conversam, só 

que agora o professor vai explicar, então depois que o professor explicar vocês podem 

conversar baixo, numa boa, tranquilo, desde que não atrapalhe ninguém, não tem 

problema nenhum". Isso desconstrói a ideia de que o aluno tem do professor 

porque muitos acreditam que o professor dentro de uma sala de aula ele é um 

ser autoritário.[...] eu percebi que o aluno, a grande maioria não gosta da 

disciplina de História porque ela está ligada a copiar textos. A partir dessa, dessa, 

desse diagnóstico eu comecei a analisar o que é que eu poderia oferecer a eles que 

é na contramão desses pensamentos deles. (Prof. Cabral) 

a gente até brinca que, é eu e alguns amigos né, da mesma idade, que durante um 

tempo que a gente começou a dar aula, a gente falava que era popstar. Porque o 

adolescente ele é meio assim ou ele te ama muito ou ele te odeia muito, então na 

hora do intervalo a gente dançava, brincava com o pessoal, é mas eu ainda não tinha 

essa noção do professor de quem é o professor, a responsabilidade do professor 

para com a sua sala, não somente para com o seu aluno, né, então a relação ensina 

a aprendizagem pra mim, é se pautava muito nessa necessidade de divertir. Então "Eu 

preciso chamar a atenção pelo bom humor" para que eles entendam alguma coisa 

que, que eu queira transmitir né. Ah ao mesmo tempo em que isso também me irritava 

porque eu precisava ser bem palhação, bem simplório, simplista no que eu tava 

falando, mas foi divertido. (Prof. Eric) 

Tais relatos nos mostram o quanto as dificuldades aparecem no decorrer do tempo, no 

entanto, o sentimento de descoberta auxilia a superar tais dificuldades e favorece no processo 

de desenvolvimento profissional docente. Isso fica bem claro nas citações “Porque o 

adolescente ele é meio assim ou ele te ama muito ou ele te odeia muito, então na hora do 

intervalo a gente dançava, brincava com o pessoal” ou “A partir  [...] desse diagnóstico eu 

comecei a, a analisar o que é que eu poderia oferecer a eles que é na contramão desses 

pensamentos deles.”, ou mesmo “é começaram a se interessar mais. E daí eu comecei a 

aprender, a ganhar mais”. Tais fatos demonstram que a fase de descoberta também é um bom 

momento de ressignificar os padrões, ver algo errado e não apenas reclamar e sim ser algo que 
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proporcione a transformação. Esse processo se dá com mais facilidade quando se assume a 

licenciatura desde o início, ou seja, quando o aluno entra para a universidade ciente do que ele 

pretende para sua carreira. Isso pode ser percebido na fala de alguns professores tais como: 

Eu entrei sabendo que era aquilo que eu queria, então eu fiz com coração, eu não 

fiz pra dinheiro. Dinheiro é bom? É, mas eu fiz com coração, então eu acho assim, eu 

me dei o que eu podia me dar dentro da faculdade. Então eu fiz bem feito o meu 

trabalho  (Profa. Leopoldina) 

quando eu decidi em, em estudar, a fazer o curso de História, eu decidi por uma 

questão pessoal porque eu gosto de, de ter conhecimento da cultura de outros 

povos, e diversos outros assuntos [...] Uma vez que eu entrei também pra, pra 

faculdade não só pelo gosto da História, mas também pelo gosto da docência, por 

querer ensinar, por querer estar dentro da sala de aula.  Porque de uma certa 

forma eu já entrei pra dentro da sala de aula sabendo do risco que eu poderia 

correr. (Prof. Cabral) 

durante todo o meu processo acadêmico, em função da minha própria opção por 

fazer graduação, num momento muito mais maduro da minha vida, pela minha 

dedicação ao processo de licenciatura, a História, pelo tempo que eu dispus a 

trabalhar com isso tudo, né? Eu fui construindo todo uma materialidade que num 

determinado momento [...]eu cai num local no qual eu me senti em casa. (Prof. 

Platão) 

 O que se pode perceber é que a fase de descoberta não é bem um sentimento, mas um 

estado, algo que se é construído ao longo de um processo. No entanto, a partir do momento em 

que se está ciente dos desafios que o espera, a fase de descoberta se dá de forma mais natural, 

como podemos perceber na citação “Eu fui construindo todo uma materialidade”, ou “eu 

já entrei pra dentro da sala de aula sabendo do risco que eu poderia correr”, ou ainda “Eu 

entrei sabendo que era aquilo que eu queria, então eu fiz com coração”. Isso demonstra o 

quanto o psicológico do profissional conta na hora de assumir a docência. Seu estado de espírito 

mais aberto aos problemas possibilita enfrentar os desafios com mais naturalidade, fazendo 

com que seu estado de descoberta seja superior do que outros sentimentos. No entanto, é 

importante citar que a formação universitária (oito professores relataram esse item em vinte 

e seis citações) também auxilia nesse sentimento ou a falta dele. Nesse sentido, a formação 

inicial foi o item mais citado para favorecer o sentimento de descoberta. 

As citações de alguns professores nos mostram que a universidade não foi vista apenas 

como um local de se adquir informação e conhecimento, pois o próprio ambiente universitário 

foi visto com local de aprendizagens. Esse ponto de vista pode ser percebido nas seguintes 

citações: 

fez com que é eu tivesse mais facilidade, que eu costumo muito dizer é, em usar o 

"pensar sobre", então pensar sobre o que era me proposto, pensar sobre… ah tudo 

o que acontecia, sobre a faculdade, com meus alunos, sobre os questionamentos,

sobretudo aqueles que não as questões que não tinham nada a ver com História né,

então a faculdade abriu a minha mente, facilitou essa, essa via de pensamentos
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até pra que eu pudesse me relacionar melhor com os alunos. (Prof. Eric) 

eu diria que ela cumpriu todos os papéis que a gente esperava né, tem muita coisa 

que a gente aprende na marra, né, então... por exemplo, a faculdade nos preparou, 

nos preparou com conteúdo... é, pouco pra trabalhos que poderiam ser realizados 

em sala de aula, preparou com documentação da educação no Brasil, o que é, 

como é, como funciona (Prof. Frederico) 

E se fazer-se como estudante assim, ter a consciência do que, que.. do que, que foi 

essa trajetória como estudante assim também me ajuda muito hoje a, a olhar prós 

meus alunos e entender alguns conflitos deles, algumas dificuldades deles. (Profa. 

Hannah) 

Tais citações nos coloca que a posição de descoberta também está ligada diretamente 

com a forma com que se encara o ensino superior. Segundo Tardif (2012, p.60), “a noção de 

saber remete a um sentido amplo que engloba os conhecimentos, as habilidades (ou aptidões) e 

as atitudes dos docentes, ou seja, aquilo que foi muitas vezes chamado de saber, de saber-fazer 

e de saber-ser”. O autor afirma que os saberes docentes originários da formação profissional, 

do conhecimento da disciplina, dos currículos e da experiência do professor, estão intimamente 

ligados tendo em vista que são acumulados entre a teoria e a prática, ou seja, entre a 

universidade e a atuação docente. Pimenta (2009, p.8) vai à mesma linha de raciocínio relatando 

que: 

O saber do professor se fundamenta na tríade saberes das áreas específicas, saberes 

pedagógicos e saberes da experiência. É na mobilização dessa tríade que os 

professores desenvolvem a capacidade de investigar a própria atividade e, a partir 

dela, constituírem e transformarem seus saberes-fazeres docentes. 

Isso nos remete a perceber que muitos participantes de nossa pesquisa fazem uso da 

universidade não apenas de suas teorias, mas também se apropriando de modelos daqueles que 

lhes tentou fornecer algo, ou seja, de seus próprios professores universitários. Ao observar as 

atuações dos mestres e doutores da universidade, o conhecimento adquirido foi muito além de 

debates e discussões historiográficas ou pedagógicas. Os exemplos destes recebem destaque 

daqueles que demonstram estar passando pela descoberta, agindo, muitas vezes, da mesma 

forma que seus mestres universitários. A visão da universidade como ambiente de socialização 

e humanização acaba por refletir mais forte nesse período, tendo em vista que sua identidade 

como professor ainda está em construção e que a vivência universitária ainda está muito viva 

em sua mente. Nesse sentido, podemos considerar que o processo de desenvolvimento 

profissional docente está intimamente ligado com a forma com a qual o professor ressignifica 

os conhecimentos obtidos na universidade, fato esse que se dá ao longo da carreira, porém, 

aparecem mais fortes nessa fase da inicial da carreira.  Os exemplos abaixo demonstra essa 

visão: 
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Ela foi útil desde o conteúdo aos professores, a saber quem eu queria ser ou não 

enquanto professora, porque assim, dentro da faculdade você tem diversos 

professores né, então tem diversas pessoas com personalidades diferentes, cada uma 

com sua pedagogia e seu jeito de ser. E... de alguma forma isso já, já é o início né, 

pelo menos o início de como que você vai agir dentro da sala de aula, porque a 

faculdade é uma sala de aula. (Profa. Leopoldina) 

Foi lá, na Universidade, que eu aprendi isso [...] Foi lá, com professores que tem 

essa visão, que me desconstruíram, e me construíram, tá? Então hoje eu entendo 

a realidade como uma construção que eu fiz pra tornar inteligível o mundo à minha 

volta [...] Eu criei essa caverna que eu habito. Com os objetos que eu quis. (Prof. 

Platão)  

Eu acho que é, eu acho que é a vivência sabe, eu acho que é isso mesmo. Conviver e 

ter estudado ali né, com tanta gente bacana, com tantos, tantos grandes nomes 

assim, eu acho que mais do que só ler eles né, poder conviver com eles foi o ponto 

que mais me ajudou assim. (Profa. Hannah) 

Acho que é os professores pelo menos que eu tive eles num não foram apáticos, 

eles não foram medrosos, eles não protegeram ninguém. Então a sala por si ela 

dava conta de uma série de discussão porque era uma série de pessoas diferentes 

mas os professores também contribuíam nisso quando eles não passavam a mão na 

cabeça de ninguém, eles deixaram as discussão acontecer. Eles promoveram essas 

discussões, então tinha-se muito respeito mas ninguém precisava ser delicado.  [...] o 

meio ajudou muito, eu acho que os professores também, não ter se acovardado 

diante de algum tema contribuiu bastante, professores que aprofundavam, 

professores que tomavam partido, eu digo partido não no sentido de defender um ou 

outro, mas tomava partido que, que parecia... E isso fez com que a gente continuasse 

debatendo e desse o melhor cada de um. No final num não tinha a preocupação de ter 

um vencedor. [...] o professor não se preocupou em, em proteger ninguém. 

Permitiu que a pessoas aprendessem a se proteger e foram 4 anos e eu acho que isso 

fez com que a gente saísse profissionais mais qualificados pelo menos pró debate, 

prá discussão, tava preparados. (Prof. Cândido) 

Por outro lado é importante deixar claro que a universidade não é apenas um local de 

socialização, o saber historiográfico e pedagógico, no nosso caso, é a base de sua formação. 

Mesmo verificando tantas referências bibliográficas colocando a universidade como um 

ambiente desfasado, focado muito mais na parte historiográfica que na parte pedagógica, pode 

se perceber que professores que passam pela fase de descoberta, focam seus maiores 

aprendizados nas disciplinas pedagógicas. Tal fator pode ser explicado ao observarmos que 

nesse momento de suas carreiras, o fazer pedagógico não pode se desconectar do fazer 

historiográfico, muitas vezes mais focado nas universidades. Ou seja, a necessidade 

momentânea e o prazer em ter sua turma, em tentar fazer a diferença faz com que os saberes 

pedagógicos sejam enfatizados e valorizados: 

na questão conteúdista de História, eu acho que eu não tive ajuda nesse sentido. Eu 

aprendi o, a questão acadêmica, na parte pedagógica eu acho que me ajudou 

bastante, principalmente na Prática de Formação de Professores né, que me 

mostrou, que trouxe a gente pra sala de aula, mostrou essa realidade de 

experiências, eu assim, por mais que no meu primeiro dia eu tremia igual uma vara 

verde, eu já tinha estado dentro da sala de aula, porque eu tive essa prática, fui pra 

sala, vi que assim, que aquela era a realidade, mas eu acho que poderia sim ser 
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inserido essa disciplina um pouquinho mais, ela poderia ser um pouquinho mais 

extensa, não só um semestre com algumas  aulas, mas mais extensa justamente por 

isso. Porque você tem muito conteúdo, mas a prática em si você não tem. (Profa. 

Leopoldina) 

nós também tivemos as partes é as disciplinas pedagógicas, que foram de suma 

importância no sentido pragmático, ou seja, do professor estar dentro da sala de 

aula né procurando colocar a suas práticas pedagógicas para o aluno. (Prof. Cabral) 

ela [a universidade] construiu uma relação pedagógica, só a parte de licenciatura, 

tá? Sem falar a parte histórica. A parte de História. Ela construiu uma relação 

pedagógica que eu simplesmente não imaginava que existia. (Prof. Platão) 

Eu acredito assim que o suporte, na preparação de aula, de métodos, acredito que 

sim. Mas eu acho que, como uma professora dizia, "A gente nunca vai ter a bagagem 

suficiente pra entrar em sala de aula".  (Profa. Carlota) 

Eu acho que foram as matérias pedagógicas, né, alguns conteúdos que foram 

importantes, é claro... mas é... principalmente as as matérias de cunho pedagógico, de 

cunho para estudar o ECA, pra estudar a realidade do adolescente, pra estudar.... 

pra quebrar a cara né, acho que foram importantes. Principalmente algumas matérias 

aí de formação específica pra ser professor. (Prof. Frederico) 

Observando os estudos de Gonçalves (2009), a vontade de pôr em prática o que adquiriu 

na universidade, de poder controlar tempos e espaços, materiais didáticos, programas, etc., faz 

com que a fase de descoberta seja cheia de ilusões, fantasias e expectativas. Essa colocação 

pode ser considerada como um ótimo meio para se superar os problemas que venham a surgir, 

tendo em vista que há um fator psicológico do professor que o faz sentir motivado. Reforçando 

essa colocação, Altet (2001) nos coloca que a partir do momento que o professor adquire uma 

prática contextualizada, ele se torna um profissional com autonomia, competências específicas 

e especializadas, conhecimentos racionais, reconhecidos e legitimados pela universidade 

(provenientes da ciência) e de conhecimentos explicitados (provenientes da prática). Nessa 

linha de pensamento Gauthier (1998, p. 345) cita que: 

Na verdade, a atividade docente se estrutura em torno de dois grandes grupos de 

funções: 1) aquelas ligadas à transmissão da matéria (os conteúdos, o tempo, a 

avaliação, etc.) e 2) aquelas ligadas à gestão das interações na sala de aula (a 

disciplina, a motivação, etc.). A prática docente consiste justamente em fazer 

essas duas categorias de atividades convergirem da forma mais adequada possível. 

Outro ponto observado nas entrevistas em relação à universidade está direcionado 

diretamente a desenvoltura da comunicação. Àqueles que demonstram estar passando pela 

descoberta conseguem relacionar o ato de sua oralidade, segurança nas discussões, na 

transmissão do conhecimento e nos debates necessários, como sendo um grande aprendizado 

vindo de sua formação universitária. A universidade para estes passou a ser visto por outros 

meios mais implícitos que está no domínio do discurso, fator esse tão importante num processo 



375 

de ensino-aprendizagem. As principais colocações podem ser percebidas abaixo: 

um ponto positivo da faculdade, de, dessa questão da comunicação, o professor 

tem que ter, eu também vejo dessa forma, que o professor ele tem que ter o domínio 

da palavra. Ele tem que saber transmitir, em que sentido?  No sentido de falar de 

forma que o aluno, ele saia pela porta da da sala de aula ruminando aquilo que você 

falou. Você tem que falar com autonomia, não com autoritarismo, você tem que 

falar com autonomia, sabendo do que você tá falando, sabendo que você domina 

um assunto, porque é isso é que vai fazer com que o aluno observe que você tem 

o domínio daquilo que você tá ensinando. E naturalmente você procurar

mecanismos, você procurar formas pra que o aluno procure o quanto mais direcionar

o seu olhar pra você. Então eu vejo dessa forma. (Prof. Cabral)

É em termos de conteúdo, em termos de se sentir seguro ao falar sobre sobre o 

assunto proposto, mas é em relação a carisma, a essa didática foi adquirida com a 

prática. [...] "Eu acho que eu tenho uma visão diferente", "Eu concordo" ou "Eu 

discordo", "Eu to perdido", "Eu me achei", enfim, então ah isso é valioso demais. 

História para mim é isso.  Acima de qualquer outra coisa. Realmente acima de tudo. 

Pra mim História é isso. Ter, ah, ser capaz de pensar, ser capaz de desconstruir e 

ser capaz também de ah construir conhecimento né. Ah, no sentido de passar prás 

pessoas é uma via, um caminho, pra que ela possa também pensar sobre a outra com 

mais profundidade, ah, com mais compromisso. (Prof. Eric) 

É eu não tô, eu não tô pensando assim só no... hm, nas informações, assim na 

universidade como como local de transmissão de informação e de conhecimento, 

não tô pensando só nisso, isso também, nos autores que eu li, é... enfim as discussões 

que eu tive, os trabalhos, seminários, tudo foi muito enriquecedor sim, que acho 

que era a função da Universidade. (Profa. Hannah) 

Tais colocações perpassam pelos estudos de Tardif (2012, p. 36) ao colocar que o saber 

docente deve ser definido como “um saber plural, formado pela amálgama, mais ou menos 

coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares 

e experienciais”. Tais saberes são frutos de diversas fontes como a universidade, o meio escolar, 

as vivências internas e externas da escola, o contexto familiar e social, etc. O autor considera 

que “o desenvolvimento do saber profissional é associado tanto às suas fontes e lugares de 

aquisição quanto aos seus momentos e fases de construção” (TARDIF, 2012, p.68). 

Considerar a universidade por esse âmbito consiste em não pôr toda a responsabilidade 

no fazer professor em poucos anos de formação, tendo em vista que a docência não se faz com 

um simples diploma, certificando seu status, mas num processo contínuo e de várias 

experiências, mas num processo de desenvolvimento profissional. Essa colocação pode ser 

observada na fala de alguns professores entrevistados que, apesar de verem a universidade como 

um grande meio formador, compreendem a sala de aula como sendo uma nova etapa no fazer 

docente. É óbvio que há que se constatar que para se ter consciência de um determinado ato é 

necessário antes conhecê-lo, questão esta que compete a universidade em esclarecer 

determinados conceitos. Caso a universidade falhe nesse quesito, a sorte é lançada ao futuro 
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professor no decorrer de sua carreira. Àqueles que passam pela fase de descoberta demonstram 

bem tal conhecimento ao relatar que: 

Porque é um mundo completamente diferente. Então eu acredito assim que eu não 

estava e ainda não estou completamente preparada pra uma sala de aula. Sempre vai 

haver uma coisa assim que eu preciso parar e pensar como que eu vou agir. Dessa 

forma. Mas eu acredito assim que as disciplinas, os professores foram excelentes. 

(Profa. Carlota) 

Então o senso comum limita a essa percepção né, mas na hora que você faz 

licenciatura e que você começa a dar aula, você se apercebe que a relação com o 

aluno, entender os objetivos que você tá fazendo ali, compreender o trabalho que 

você tá fazendo sem um processo pedagógico formal de orientação, é impraticável, 

você não sabe o que você tá fazendo. Você vai no máximo fazer treinamento, certo? 

Ou seja, você vai pegar uma coisa e vai reproduzir aquela coisa, com sorte você vai 

obter algum sucesso, nesse sentido. Agora é a pedagogia que te explica como 

funcionam esses mecanismos né, como você atua pra conseguir obter o resultado. 
(Prof. Platão) 

a Universidade ficou assim, quando a minha coordenadora me falava "Então, porque 

lá nas teorias do Vygotsky, né, lá dos textos do Vygotsky, ou lá, né, no Piaget", 

quando ela fazia a referência, né, a, aos clássicos, digamos assim, né, daí eu lembrava, 

"Nossa eu li isso", né, mas era bem assim, eu li, eu li, mas na, na, é porque eu não 

sei desse significado assim, não tinha sentido. (Profa. Hannah) 

eu acho que extremamente útil, aquilo que nós aprendemos, aqui pelo menos tá 

servindo bastante na sala de aula, acho que é como dá aula, os problema também, 

vivenciei bastante problema que foi levantado na faculdade, também tive bastante 

em sala de aula, e uma coisa assim que me surpreendeu bastante foi os textos que 

nós  trabalhamos sobre a idade do professor que acaba comprovando em sala de 

aula na escrita, a gente vê que o perfil do professor mesmo ou por bem ou por mal é 

realmente aquilo que nós estudamos na faculdade. [...] na escola pelo menos tá 

servindo pra que - eu não sei se é algo novo que eu to aprendendo - mas pra que eu 

aprofunde aquilo que eu aprendi na faculdade. As críticas que foram feitas sobre 

o professor na sala de aula na faculdade pra mim são umas críticas que funciona

até hoje, então pra mim eu to aprofundando isso. Se eu to aprendendo, agora eu

acho que detalhando aquilo que já foi colocado na faculdade, então eu acho que tá

muito mais detalhado e eu vivencio aquilo que a gente, nós víamos na faculdade,

eu vivencio. (Prof. Cândido)

Segundo Libâneo (2006), as universidades devem ter condições de formar professores 

que tenham ao menos um bom conhecimento de cultura geral, habilidades comunicativas, 

aptidão de aprender a aprender, competência para saber agir em sala de aula, domínio da 

linguagem informacional e dos meios de informação, condições de articular as aulas com as 

mídias e multimídias e valores voltados para a vida coletiva, como solidariedade e colaboração. 

Nesse caso podemos perceber que depende muito também do aluno reconhecer tais fatores que 

fará com que este tenha uma visão melhor de sua carreira e assim fazer da fase de descoberta 

um contributo para a melhor formação identitária de sua formação.  

Percebeu-se nessas citações que o professor que demonstra estar na fase de descoberta 

consegue ressignificar seus conceitos, transformado algo que poderia ser visto como ruim e 
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prejudicial em algo útil para sua carreira. Essa ressignificação passa a ser aqui uma das bases 

para se permanecer na descoberta e assim superar os possíveis problemas que possam aparecer. 

Nesse sentido, o conceito de desenvolvimento profissional docente baseia-se na proposta de 

um continuum de sua autoformação, em que a formação básica (oferecida nos cursos de 

licenciatura) é apenas o início de um processo de trabalho docente que ocorrerá ao longo da 

carreira. 

No entanto, é importante destacar que o fato desses professores estarem com discursos 

de descoberta, estes não venham a ter momentos de sobrevivência, conforme já referimos 

acima. A seguir poderemos compreender melhor tal questão. 

10.1.2. Sobrevivência 

Tendo em vista que os sentimentos de sobrevivência e descoberta caminhem juntos no 

momento do início da carreira, os diversos autores analisados mostram que o segundo aspecto 

permitiria superar o primeiro. No entanto, alguns professores podem apresentar apenas um 

desses componentes como dominante. Nesse sentido, o estado de “descoberta” enfatizado faz 

com que o início da docência apresente-se mais descomplicado e que quando o aspecto vigente 

for a “sobrevivência”, essa fase se mostrará mais complexa devido aos problemas enfrentados. 

Veenman (1984), por exemplo, considerou que sua maior consequência é o choque de realidade, 

no qual o docente iniciante tende enfrentar para superar os impactos na vida profissional. Tal 

ponto pode ser observado nas entrevistas, já que muitos que apresentaram características da 

fase de descoberta também apresentaram pontos de sobrevivência. Um exemplo bem claro está 

na citação do professor Cabral, que apesar de ter colocado pontos positivos em sua fase inicial 

acrescentou que: 

Hoje infelizmente a figura do professor, ela, infelizmente, ela tá muito desgastada. 

E... para as pessoas hoje ser professor parece que é algo que não contenta, é uma 

coisa que não tem mais sentido, você entrar dentro da sala de aula porque você só 

vai encontrar problema, você só vai encontrar é falta de respeito, falta de 

educação, salário baixo, uma série de, de questionamentos que são colocados, que 

faz com que o professor, né, ou o universitário na, na licenciatura, ele acaba 

repensando e "Olha, acho que talvez eu não vou, melhor eu sair, melhor não 

fazer isso".  

Tais pontos negativos vão de encontro com a fala de Tardif (2012) que enfatiza que a 

situação inicial de sobrevivência na profissão docente como sendo um momento crucial e 

complexo, em que o conjunto de dificuldades, vivido muitas vezes na solidão e no isolamento, 
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tem feito com que um grande número de professores abandone a carreira ou questionem-se 

sobre a sua escolha profissional e suas perspectivas de carreira.  

O fato de termo professores com ambos os sentimentos é destacado por Huberman 

(2000) que considera a sobrevivência como o sentimento mais comum no início da carreira. 

Para o autor, o ‘choque de realidade’ se faz perante a complexidade e a imprevisibilidade que 

marcam a sala de aula, com as disparidades entre os propósitos educacionais e o dia a dia nas 

classes e escolas, com a deturpação do trabalho, com a dificuldade em associar o ensino e gestão 

de sala de aula, com a ausência de materiais didáticos, etc. Nesse sentido, Huberman (2000, 39) 

relata que: 

O aspecto da “sobrevivência” traduz o que se chama vulgarmente o “choque do real”, 

a confrontação inicial com a complexidade da situação profissional: o tactear 

constante, a preocupação consigo próprio (“Estou-me a aguentar?”), a distância entre 

os ideais e as realidades quotidianas da sala de aula, a fragmentação do trabalho, a 

dificuldade em fazer face, simultaneamente, à relação pedagógica e à transmissão de 

conhecimentos, a oscilação entre relações demasiado íntimas e demasiado distantes, 

dificuldades com alunos que criam problemas, com material didáctico inadequado, 

etc.  
 

Ao trazermos de volta os dados estatísticos do questionário percebemos que a literatura 

se encaixa com nosso discurso, tendo em vista que 90% (Gráfico 50) dos inquiridos fazem 

alguma referência a aspectos de sobrevivência. 

Tais dados nos mostram o quanto a sobrevivência e o desenvolvimento profissional 

podem ser entendidos como um processo comum na profissão docente já que o professor não 

pode ser considerado um profissional pronto e acabado ao terminar a licenciatura. Nesse caso, 

conceito de desenvolvimento profissional docente deve ser visto como processo de 

aprendizagem e desenvolvimento do professor, que pode se dar em meios confortáveis ou na 

adversidade, como é o caso da sobrevivência. No entanto, um ponto muito destacado por 

aqueles que sentem o momento da sobrevivência refere-se às dificuldades pedagógicas 

(destacados por nove professores entrevistados em catorze citações). Dentre essas dificuldades 

percebe-se que o construir pedagógico do processo histórico é algo constante, fugindo de um 

academicismo e atuando em sala de aula. Os relatos abaixo deixam isso bem claro. 

 

Falta de... de material. De... trabalho pedagógico mesmo. Daí eu acho que é por 

causa da minha experiência com o lúdico, tenho bastante experiência com isso. Então 

eu acho que falta isso né. Porque nós temos umas pessoas que aprendem de forma 

diferente, né, você pode ver pessoas auditivas, pessoas visuais, pessoas cinestésicas, 

enfim nós temos n, n formas de aprendizado e a gente fala que só pega uma né, "Eu 

olho ali e quanto que eu vou que vai me ouvir ali um pouquinho e eu já pego duas 

partes ali; cinestésico ele vai escrever, então beleza, trabalhei tudo". Não, não é assim, 

existe forma de aprender que pode ser outras formas além de ficar baseando somente 

em vídeo né, videozinho aqui, videozinho ali, mas a gente pode trabalhar de várias 

formas né, já tenho eu, eu por conta própria já criei uns quatro jogos pra poder 
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trabalhar com a apreensão de matéria e poxa, super, funcionou super bem e tal. 

Eu acho que falta um pouco desse sentido. (prof. Prestes) 

Eu lembro que quando cheguei na sala de aula, nos meus primeiros meses de sala de 

aula, que comecei a dar um aluno falou assim: "Professora, você ... você é muito... 

você não pode falar que nem eu?" eu perguntei "Mas falar como?" "Ah professora 

você é muito formal", eu falei assim, "Formal?" "É professora, você fala muito 

certinho", então aquele momento para mim foi impactante, porque eu tava na 

faculdade e eles não estavam entendendo a minha linguagem, foi aí que eu tive que 

entender que eu tenho que falar a linguagem deles, pra que eles possam me entender, 

não é uma linguagem tecnológica, é uma linguagem do dia a dia mesmo. (profa. 

Leopoldina)  

Acho que falta os dois (conteúdo, a informação). Não sei tem como pesar os dois. 

É que assim... não sei. Talvez, talvez, talvez seja o método, talvez seja o método. Mas 

é que não sei acho que você tendo um método o conteúdo você consegue introduzir 

nesse processo assim sabe se tivesse um método pronto (risos) facilitaria o processo 

porque você poderia ensinar História Antiga até a História dos dias atuais ... (prof. 

Dandara) 

Os pontos em negrito acima demonstram bem o choque entre um ideal idealizado na 

universidade e a prática. Mariano (2006) afirma que é muito doloroso para um professor em 

início de carreira quando percebe todas as dificuldades que são colocadas em seu dia-a-dia na 

sala de aula e na escola e aponta que, além de perceber que a realidade da escola é diferente 

daquela idealizada durante os anos de estudo, o professor precisa lidar com as outras 

dificuldades que surgem ao longo de seu percurso. Por outro lado, podemos perceber que 

ausência de materiais pedagógico e formação específica para a atuação em sala de aula obriga 

o professor a desenvolver sua criatividade a fim de criar seus métodos e práticas tal qual pode-

se observar nos excertos “já criei uns quatro jogos pra poder trabalhar com a apreensão 

de matéria e poxa, [...] funcionou super bem e tal” ou “eu tive que entender que eu tenho 

que falar a linguagem deles, pra que eles possam me entender, não é uma linguagem 

tecnológica, é uma linguagem do dia a dia mesmo”. Nesse caso especifico, fica claro o 

desenvolvimento profissional docente pela adversidade, no qual o problema geral primeiro a 

conscientização e logo após a ação pela reflexão. 

Isso demonstra também o quanto o professor em início de carreira chega cheio de boas 

intenções, no entanto, o saber fazer apresenta-se bem vago. Isso pode ser percebido na 

consideração do professor Tales ao relatar que “profissionalmente, eu falei ‘Meu, eu não tenho 

condições de dar aula, como que eu vou fazer isso?’”. Nesse sentido é importante destacar 

que o fazer histórico-pedagógico não se dá na simples transmissão da informação do conteúdo 

ou mesmo seguindo um livro didático de forma acrítica e reprodutiva. Compreender o porquê 

do fazer histórico é algo essencial para o início da profissão, evitando frustações posteriores. 

Os professores Cabral, Tales e Carlota colaboram com essa visão ao relatar que: 
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sempre quando tem um que falar, "Mas professora, pra quê estudar isso? Mas pra 

que eu vou... pra que que eu vou aprender isso? Como que eu vou usar? Ah, mas o 

que eu quero ser não precisa disso". Então eu fico muito chateada quando eu não 

consigo alcançar aquele aluno. Mesmo aquele aluno que não me dá trabalho, mas aí 

eu fico muito chateada com isso. (profa. Carlota) 

fazer o curso de História, eu decidi por uma questão pessoal porque eu gosto de, de 

ter conhecimento da cultura de outros povos, e diversos outros assuntos. Mas eu 

sempre é me esbarrava nessa questão pedagógica de como transmitir esse 

conhecimento, porque não adianta nada é ter um conhecimento e não saber transmití-

lo. (prof. Cabral) 

eu sou um professor que improvisa muito, pode ser que seja isso por falta de é... 

de alguma orientação, por é trabalho muito com isso, com improviso né, e.. parte 

ajuda muito porque você cria, você acaba criando soluções ali na hora pra poder 

resolver problemáticas complicadas então tem um nível de criatividade muito 

grande. (prof. Tales) 

Mais uma vez percebemos que o questionamento e a resolução dos problemas 

contribuem para o desenvolvimento profissional docente, desde que sejam vistos de forma 

reflexiva. Essas citações vêm de encontro com as considerações de Garcia (2009b) ao citar que 

a grande preocupação nessa fase devem ser duas: ensinar e aprender a ensinar. Perante as 

citações “Então eu fico muito chateada quando eu não consigo alcançar aquele aluno”, 

“esbarrava nessa questão pedagógica de como transmitir esse conhecimento” e “sou um 

professor que improvisa muito” faz com que tais sentimentos possam ser vistos como 

negativos, porém, se o professor souber usar isso como incentivo para crescer e solucionar tais 

problemas, a fase de sobrevivência tende a ser um fator de desenvolvimento profissional e 

formação de uma identidade que marcará sua continuidade na profissão. Feiman-Nemser 

(2001) discute essa questão ao relatar que os primeiros anos da profissão, moldarão o tipo de 

professor que o iniciante virá a ser ou ditará a permanência do professor na carreira ou não. É 

muito forte a percepção do autor ao verificar a extrema importância do momento inicial da 

carreira, tendo em vista que em seus estudos demostram que um fracasso nessa etapa culminará 

na desvalorização pessoal, enquanto o mesmo fracasso, ocorrido anos depois, poderá ser 

vivenciado como um episódio profissional que necessita ser revisto e adaptado para melhores 

momentos. Um caso bem típico dessa discussão pode ser observado através de inseguranças e 

limitações como se percebe nos relatos abaixo: 

eu me sentia um pouco limitado. Sim, com certeza, às vezes é difícil não poder 

dizer tudo o que se passa na cabeça. É difícil você fazer aquele beabá e mesmo 

assim quando o beabá não é inteligível você tem que simplificar mais ainda, de 

vez em quando, é claro que me interessa muito ser inteligível, né porém de vez em 

quando isso me deixava bem chateado assim. Irritado. (prof. Eric) 
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a gente não consegue se envolver naquilo que a gente acha que seria o legal, né, 

por falta de orientação, né. Essa falta de orientação deixa a gente um pouco inseguro 

né, e essa insegurança acaba deixando a gente assim meio que é perdido sem, é, achar 

que perdido e assim por mais que você trabalhe, faça querer acontecer, você não sabe 

se isso é o correto (prof. Tales) 

Nesse sentido, conforme constata Freitas (2000), o desejo de acertar, de ser reconhecido 

por seus pares, junto ao compromisso com os alunos, permite aos iniciantes a enfrentar e superar 

as dificuldades, tendo em vista que abandonar a carreira representaria muito mais que deixar 

um emprego, mas a renúncia de projetos pessoais. Como relatam Tardif & Raymond (2000), a 

conscientização de que com o passar do tempo, através da evolução na carreira docente, grande 

parte dos professores iniciantes desenvolvem maior segurança e domínio sobre seu trabalho 

diário e sobre as situações em que ocorrem, estes se sentirão mais confortáveis perante as 

exigências da profissão. Esse sentimento de tentar acertar e ao mesmo tempo não saber se o que 

está fazendo é o correto pode ser observado nas falas dos professores Dandara e Hannah: 

às vezes eu sinto muita falta também de não ... de inovar a minha prática didática 

sabe, de ter diversidade, esse tipo de coisa. Não sou uma pessoa muita criativa assim 

sabe, dar aulas mais dinâmicas possíveis da vida, e nem fazer toda aula uma peça de 

teatro (risos) que os alunos saiam apaixonados assim. Então é... nesse processo. (prof. 

Dandara) 

Ah, eu tive dificuldade assim, do... sabe, de preparar uma aula bacana, que na 

minha cabeça era muito bacana, e chegar lá ninguém entender nada, sabe. E aí ficar 

pensando "Mas meu Deus, eu falei tudo o que precisava falar, e aí, o que que é?" 

[...]eu saía muito muito angustiada assim, eu saía com a impressão que a minha 

aula foi uma droga, e que os alunos não aprenderam nada sabe, é, enfim essa foi uma 

dificuldade grande. Eu tive uma dificuldade enorme com umas provas, não na hora 

de elaborar a prova, sempre gostei muito de elaborar a prova, assim, mas na hora de 

corrigir eu ficava pensando "Tá, mas como é que eu vou fazer?", eu não conseguia 

entender como que uma, como que eu podia fazer pra uma resposta valer 1 ponto e a 

outra valer 0. Sabe? (profa. Hannah) 

Outro ponto muito destacado por aqueles que apresentam características de 

sobrevivência é a questão da sua formação universitária (nove professores destacaram esse 

item em trinta e uma citações). De maneira geral, esse é um item muito comentado pela 

literatura do assunto, no qual diversos autores tais como Esteve (1991), Feiman (1982), Garcia 

(2009a)  Zanella (2011) Veenman (1984), entre tantos outros, expõem que na maioria dos casos 

as universidades não têm cumprido com seu papel de garantir aos professores boas formações 

para se entrar em sala de aula. Por outro lado, é importante destacar que a universidade não tem 

a intenção de entregar o profissional pronto e acabado, sendo necessário um processo de 

desenvolvimento. Tal fato é percebido inclusive na fala do professor Frederico, que refere que 

a “realidade da sala de aula é impossível se preparar numa, na, Universidade [...] querendo 
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ou não a gente sai da faculdade meio virgem ainda, né?”. Tais comentários vão de encontro 

com a citação de Zeichner (1993 p. 17) ao relatar que “independentemente do que fazemos nos 

programas de formação de professores e do modo que o fazemos, no melhor dos casos só 

podemos preparar os professores para começarem a lecionar”. 

Essa visão é confirmada por Lima et al (2007), que nos dizem que mesmo que a 

passagem do “ser estudante” para o “ser professor” se ter iniciado durante a formação inicial, 

através de estágios e práticas de ensino, será apenas na prática inicial que enfrentarão a realidade 

do dia a dia escolar como professores certificados. 

No entanto, as diversas críticas a essa formação inicial descontextualizada pode se 

perceber tanto por teóricos do assunto, quanto pelas entrevistas realizadas. Esteve (1991, p. 

100) constatou que:

Os professores do ensino secundário formam-se em universidades que pretendem 

fazer investigadores especializados e nem por sombra pensam em formar professores. 

Não é, portanto de estranhar que sofram autênticos. "choques com a realidade", ao 

passarem, sem preparação adequada, da investigação sobre química inorgânica, ou da 

sua tese de licenciatura sobre um tema altamente especializado, para a prática de 

ensinar a quarenta crianças de um bairro degradado os conhecimentos mais 

elementares da química ou da filosofia. 

No caso de os professores entrevistados a linha de pensamento é a mesma, na qual a 

universidade não cumpriu com seu papel formador, auxiliando assim no choque de realidade: 

na faculdade eles, acredito eu que lá a gente aprende mais a ser historiador do que 

professor propriamente dito, então acho que posição do próprio exercício, porque é 

uma ilha, depois que você sai, você termina a faculdade,  você fica meio que 

perdido: "Nossa e agora, onde vou entrar?" Aí você tem que encarar a sala de aula 

né, pra ganhar o seu dinheiro. Então é essa ilha, esse rompimento, quando você chega 

lá "Pô meu e agora, como que vou fazer, será que eu vou conseguir?"  (prof. Tales) 

Ah, ela deu uma base assim de informação esse tipo de coisa daí a gente pega essa 

informação e usa dentro de sala de aula, quando não der você pega uma coisa do 

livro didático, pega alguma coisa da apostila dos alunos, porque... tipo assim dá a base 

mesmo, é... entrando assim mais na discussão do que a gente viu na faculdade, assim, 

é...  tinha muitos cursos, é, muito, muitos matérias pedagógicas até, tinha muitas 

matérias pedagógicas, mas a visão dos alunos naquela época é que era muita matéria 

pra encher linguiça assim. Não que não acabava sendo aproveitado realmente... 

e que a gente ficava vendo ... vendo coisinhas que não cresciam, assim... talvez fosse 

os problemas de ser mal elaboradas, alguma coisa nesse sentido. Mas... é... as matérias 

pedagógicas didáticas me ajudaram muito. E ao sentido de História tipo assim, 

auxiliam muito de você conhecer um pouco a História, e também, que você dentro de 

sala de aula usa não muito daquilo que você aprende na faculdade, então... Acho que 

é isso. Tem mais alguma coisa? (prof. Dandara) 

a Universidade não me ajudou em nada assim dentro, pra entrar na sala de aula 

mesmo e pensar essas angústias do dia a dia sabe. [...] Nossa, ela não me ajudou em 

nada porque acho que a Universidade deixou ainda pior, né, a Universidade... 

sabe... eu não sei, a Universidade ao invés dela organizar o conhecimento ela 

desorganiza né. Não é isso que ela faz? Ela desorganiza. Tá-você entra na 

Universidade com uma História que é cronológica, que... [...] Você chegou na 
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Universidade organizada, a Universidade desorganizou tudo, aí é um esforço seu 

né, de reorganizar isso. Mas é reorganizar com crítica né. (profa. Hannah) 

Analisando os diversos autores até aqui estudados, muitos destes concordam que a falta 

de preparação para as exigências do seu trabalho é uma máxima na formação de professores. 

Um dos motivos justificados é que muitos docentes universitários não possuem  práticas com a 

realidade escolar, e consequentemente não conseguem passar para seus alunos técnicas e 

métodos conectados com a prática escolar, na intenção de levar os alunos à construção do 

conhecimento. A consequência disto acaba sendo a prática de transmissão de conteúdo, 

mantendo a pedagogia tradicional de repasse de conhecimento e os sofrimentos já relatados 

anteriormente. Isso pode ser facilmente percebido nas citações abaixo: 

Os professores ficam, os professores dão aula... os professores, posso dizer que eles 

são do mundo universitário, acadêmico, você tem professores parciais que 

conhecem essa realidade, mas ah... os professores que ministram, coordenam o curso 

são professores universitário, que vivenciam a pesquisa e a aula na Universidade. 

Então eles não conhecem a realidade, então o currículo, o currículo é sempre muito 

amarradinho né, as disciplinas sempre muito amarrados, então quando você.... a 

diferença quando você vai, você toma um susto, toma um susto, então na prática 

que você vai desenvolver e muitas vezes a prática acaba te guiando pra métodos 

errados, copiando.. práticas de professores mais antigos que às vezes estão 

desmotivados né, em a continuar dando aula acaba e a pessoa acaba 

contaminando [...]Os professores não vivenciam a realidade da sala de aula do 

Estado. Pela Prefeitura, a escola pública como geral. (prof. Zapata) 

É... ah eu não sei se a matéria que foi dada, por exemplo, é sendo bem sincero, é 

Didática I, II e III, às vezes entrava um outro professor, falava a mesma coisa, da 

Didática I, o da III falava a mesma coisa da Didática II, é problema de organização. 

Então isso atrapalhou. (prof. Tales) 

chegou um momento que (risos) eu lembro que a gente cortou laços com pedagogia, 

porque de tanto que os alunos, nós, reclamavam disso, dessa matéria, e chegou um 

momento que a professora assumiu e falou assim "Olha, essa é o nome da matéria, 

porém a gente vai fazer outra coisa agora". E aí a gente se irritou completamente. 

Lógico que a matéria na época era voltada pra professores da pedagogia daqui mesmo, 

e... pelo que eu me lembro era, era focado no público mais bem infantil. Então 

realmente não, não tava atendendo as nossas expectativas na época. Eu lembro que 

era uma coisa assim "Ah, cê vai ... assistir aqui o vídeo, daí a gente tem aqui uma 

revistinha, vocês cortam e colam no papel". Eu falei "Puxa, eu vou passar isso 

no Ensino Médio os caras vão pular na minha cara!", não tem como, não tem 

condições. Foi e aí foi onde a gente acabou tendo ... cortando laços, eu não sei como 

que tá hoje, como é que tá sendo a finalidade disso. Mas foi... o que passamos naquela 

época né.  (prof. Prestes) 

Mas eu acho que um meio termo, assim, acho que fica no meio termo. É que assim, 

mas o processo assim, a Universidade ela tem uma deficiência muito grande no 

quadro de professores, então tipo assim... por mais que esteja.. porque eu não vejo 

nada de fora assim, é... por mais que, sei lá,  alguns professores tenham essa ... esse 

conhecimento de conseguir realmente colocar a gente pra, pra pensar como que 

é a sala de aula a gente viu coisas... mas o processo de ficar repetitivo, repetitivo 

eles ficarem dando aula no 1º, 2º, 3º, 4º, 5º semestre, suga todo mundo, tipo você 

chega em um momento que não tem mais o que ... não tem mais experiências 

novas pra gente vivenciar. (prof. Dandara) 
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Eu já tinha os conteúdos, é... sempre desejei, sempre quis ser professor mas eu não 

me sentia um professor. (prof. Frederico) 

A consequência de tais afirmações é que o ensino acaba se transformando em um 

processo bancário, de depósito de informação, usando o termo de Paulo Freire. Zanella (2011, 

p. 5) destaca que em boa parte dos cursos de Licenciatura, o “ conteúdo teórico é

desenvolvido em mais de 80% do currículo do curso, sendo que os outros 20% são 

destinados às disciplinas práticas”. Nesse sentido, os professores que inserem nesse contexto 

tendem a fortalecer a fase de sobrevivência, no qual Alvarez, et ali255 (1993, apud JESUS & 

SANTOS, 2004, p. 52) destacam que em vários momentos a “falta de formação prática e os 

excessivos conhecimentos teóricos fornecidos nas instituições de formação inicial de 

professores é fator do choque com a realidade” ou mesmo da desmotivação do docente ao 

iniciar a profissão. Esteve (1991, p. 118)  enfatiza tal questão colocando que: 

Os futuros professores não estão mal preparados no domínio dos conteúdos de ensino, 

mas ninguém lhes chamou a atenção para o facto de terem um papel muito importante 

a desempenhar na dinâmica da classe e na sua organização. Dominam os conteúdos a 

transmitir, mas não têm uma ideia precisa do modo de estruturá-los e de tomá-los 

acessíveis aos alunos de diferentes níveis.  

Tal colocação do autor vai de encontro com as colocações dos professores Prestes e 

Alexandre ao pontuarem que: 

Eu acho que ela (universidade) me ajudou a ter muitas ideologias, né, eu tinha uma 

uma idéia muito romantizada do que poderia ser a escola [...] por forma de currículo, 

não sei, pela forma.. faltou prática, faltou .... é... mais trabalho de campo [...] Falta 

mais daquilo de uma forma mais prática, de uma forma mais... vamos dizer, 

introdutória. Introduzindo mesmo o aluno, o aluno como professor dentro da sala 

de aula. Sentindo mesmo. E aí discutindo, tendo né essa reflexão sobre isso né. Nunca 

sentamos um dia e falamos: "E aí, vamos lá, vamos discutir sobre treta em sala de aula, 

gente, vamos lá. O que que, como é que foi, que que sua turma tá fazendo, o que você 

fez pra poder né, como é que você... lidar com uma cabeça nova assim, idéias. Sem sem 

conceitos, ou com conceitos né vindos de casa, de religião. E aí, como é que vai ser?" 

Então falta isso, simplesmente. Falta. (prof. Prestes) 

Porque eu acho que é durante a faculdade nós não, nós não tínhamos tanto tempo pra 

nos aprofundar nos assuntos e quando eu cheguei na escola e vi todos aqueles assuntos 

é pra, pra desenvolver em sala de aula eu, eu senti uma, uma falta de alguma coisa, 

eu senti falta de, de base, então dizer que faculdade me deu tudo, não. É, a faculdade 

ela ela me ensinou mais a trabalhar com com fontes, com documento e pesquisa, 

mas quando entrei na sala de aula, vi o livro didático, vi o currículo, , a primeira coisa 

que que me apresentaram que eu não sabia, sabia dos PCNs na faculdade né, é até 

mesmo nas matérias pedagógicas eu senti falta na hora que eu entrei na na sala de 

aula. E... e a partir daí eu, eu percebi que faltou algo. (prof. Alexandre) 

255 ALVAREZ, C.; BLANCO, J.; AGUADO, M.; RUÍZ, A. et al. Revisión teórica del burnout o desgaste 

profesional en trabajadores de la docencia. Caesura, 1993. 
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Na colocação de Zanella (2011) boa parte dos docentes percebem as defasagens de um 

bom trabalho didático em seu processo de formação no instante em que batem de frente com a 

realidade, como falta de recursos, falta de estratégias de ensino, desconhecimento de realidades 

sociais, etc. Só a partir desse choque que os recém-professores percebem as deficiências 

didáticas e pedagógicas práticas de seus cursos de formação. Na mesma linha de pensamento, 

Garcia (2009a, p. 10) considera que os professores iniciantes saem de seus cursos de graduação 

cientes de sua formação ineficiente nessa área, nos quais suas principais críticas estão voltadas 

a sua “organização burocratizada, o divórcio entre a teoria e a prática e a excessiva 

fragmentação do conhecimento que se ensina, e a escassa vinculação com as escolas”. Isso 

também pode ser analisado nas considerações do professor Alexandre, ao colocar que: 

Mas a faculdade não me ensinou como fazer o aluno interpretar. Não tem essa 

regra, não tem esse, esse, essa disciplina, eu não aprendi. Eu aprendi a pesquisar. É 

talvez se eu tivesse uma aula que eu conseguisse ensinar o aluno a pesquisar, ia ser 

outra coisa. Mas eu não tenho. Começa o ano já corre e a, a faculdade ela num traz 

essa base de, de como ensinar a interpretar, não tem como. Eu acho que é assim eu 

não de fato, quando eu entrei na faculdade, eu não sabia interpretar. (prof. Alexandre) 

Tal qual podemos observar o grande leque de autores que estudam a formação docente 

deixam claro que apesar de haver um foco no conteúdo específico, não se pode esquecer que 

esses cursos são de licenciatura, portanto, o enfoque maior deveria ser dado na forma de 

transmissão desses conteúdos, ou seja, os conteúdos formadores da disciplina junto ao processo 

transformador da mesma. Tal critica pode ser observada nas considerações dos professores 

Zapata e Dandara: 

... só na, na hora do trabalho mesmo que você vê como é a realidade e na rea…-, na 

faculdade você tem, você tem é as aulas, né, (...), lá que a gente devia ter uma noção 

mesmo de como trabalhar em sala, de metas didáticas (risos) os outros 

professores que deram aula pra gente, de Prática de Formação de Professor, e 

toda aquela sequência pedagógica, foram teóricas. [...] porque  ficar discutindo 

sobre teórico tal, teórico tal, ou o, o, outra questão, ou outro teórico, outro teórico 

da educação, e de passagem tem teóricos que, que vou te contar viu... E falar sobre a 

criança, tal é, mas todos os textos, nos textos, nas ideias eu quero saber da realidade 

mesmo. (prof. Zapata) 

ela deu uma base, um tanto quanto pequeno, assim ela deu uma base... é... 

necessária para se tornar professor. A base, base não é grande, é... pelo que eu vejo 

assim, até mesmo de conhecimento histórico, assim falta, esse tipo de coisa, é foi 

todo um processo de... um processo dede ... sei lá, de reestrutura da Universidade 

mesmo que ela não tinha muito, muito o que oferecer, então assim ela oferece uma 

base, mas uma base bem rasa. assim, ela te coloca dentro da sala de aula, ela te dá o 

diploma e te coloca dentro de sala de aula, assim é... algumas coisas você 

consegue, é, utilizar dentro de sala de aula, mas é muito pouca coisa mesmo. [...] 

primeiramente deveria... ela deveria sim... deveria ter muito mais questões 

didáticas assim, embora assim, eu entendo o processo, quando os alunos estão 
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estudando os alunos eles não querem ver didática, não querem esse tipo de coisa 

pelo processo. A gente fica batendo o pé, "Aula Didática, coisa chata, não sei o quê", 

ou aula no sábado, tem que ir aula no sábado, "Não, não quero", esse tipo de coisa 

assim. É tudo uma dinâmica que existe assim... É falta de compromisso assim... (prof. 

Dandara) 

Como analisado anteriormente nas discussões bibliográficas, este problema não é um 

fenômeno exclusivo do Brasil. Feiman (1982, p. 1), em seus estudos nos Estados Unidos, vai à 

mesma linha de pensamento relatando que “there is a general impression that teachers think 

their education courses are too theoretical and not sufficiently pratical”. Em sua pesquisa o 

autor demonstra que à medida que os professores mais experientes trazem vivências, formação 

inicial, a grande maioria considera que a teórica superou em muito a prática, sendo esta 

conquistada com o passar do tempo. Nesse sentido, a sobrevivência pode ser entendida como 

sendo o confronto entre o saber desenvolvido na universidade e a realidade escolar de forma 

mais problemática, geralmente ocasionada pela ocorrência de fracassos na dinâmica 

estabelecida no processo de ensino-aprendizagem. Esse choque pode ser facilmente observado 

nas considerações abaixo: 

a minha formação como professor  dentro da Universidade, ela foi relativamente é.. 

importante. Em que sentido eu falo essa questão do relativo: porque, é claro, nós 

tivemos as partes específicas da do conhecimento específico e nós também tivemos 

as partes é as disciplinas pedagógicas, que foram de de suma importância no sentido 

pragmático, ou seja, do professor estar dentro da sala de aula né procurando colocar a 

a a suas práticas pedagógicas para o aluno. Entretanto, a... o que o que embaça aí às 

vezes, todo o docente acaba às vezes se sentindo é às vezes um tanto solitário  é 

que a escola a a faculdade explica? Sim, sem dúvida, assim como o tipo da formação. 

Porém, nem tudo que a faculdade explica  se faz presente dentro da sala de aula. 

(prof. Cabral) 

Porque assim, que nem eu falei, faculdade ela é a base, mas ela é conteúdista. A 

prática você aprende em sala de aula, (profa. Leopoldina) 

Fazendo uso dos estudos de Valli (1992, apud LIMA et ali, 2007, p. 142), este destaca 

que nesse momento de sobrevivência a “imitação acrítica de condutas de outros professores; o 

isolamento; a dificuldade em transferir o conhecimento adquirido na formação inicial e o 

desenvolvimento de uma concepção de ensino mais técnica”, são fatores marcantes na vida dos 

docentes. Ao observarmos atentamente as considerações abaixo poderemos perceber algumas 

dessas observações: 

quando você sai da faculdade, acreditando que você vai encontrar um aluno 

formatado na sala de aula, você vai ligar o botãozinho dele e ele vai falar. Mas 

não é isso que você encontra. É uma realidade diferente. É o aluno que te acelera 

muito. (profa. Leopoldina) 
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Mas eu não me sentia preparado sabe, eu ... voltar à pergunta, eu não tive uma, 

uma experiência como essa na faculdade né, pra...  pra explicar, é uma vivência 

de professor, uma vivência de professor. Você tem pessoas que são muito... é... 

englobam também a experiência, no primeiro dia tem uma experiência um pouco sabe, 

um pouco difícil mas vão se dando bem talvez pela a falta de desenvoltura né, mas 

você tem você tem uma sala, você tem uma turma, cada uma é diferente do outro, cada 

uma é diferente do outro, você tem pessoas mais tímida, você tem pessoas que falam 

menos né, são mais sérias, então cada uma vai atuar, cada aula vai se diferente do 

outro. Cada professor vai dar uma aula diferente. (prof. Zapata) 

teve até essa matéria, né, que a gente utilizava mas eu acho que os alunos tinham  um 

pouco de preconceito. Achava muito coisa de pedagogo então assim "Ah, isso é 

coisa de pedagogo", "Ah", ficava fazendo corte e cola, então tinha um pouco de 

estigma, um pouco de preconceito, mas teve várias ideias, teve várias condições. Eu 

acho que poderia ser mais ... mais dinâmico, não sei. Com mais ideias inovadoras, 

com mais práticas que funcionam. Não só aqui mas no mundo inteiro. (prof. Prestes) 

O pensamento de um aluno idealizado, o sentimento de despreparo e a falta de práticas 

inovadoras fazem desse momento um encontro do mundo universitário (estudante) com 

profissional (professor). Essa colocação é percebida nas colocações de Toscano (2012, p. 58) 

ao considerar que “quando os professores principiantes entram na carreira docente deparam-se 

com um ‘choque com a realidade’ e, consequentemente, o choque entre os dois eus”. 

Esse choque entre o eu universitário e o eu professor em sala de aula é agravado na fase 

da sobrevivência principalmente a partir de um assunto muito abordado pelos docentes nesta 

fase que é a indisciplina256 (apontada por sete professores em onze citações). Saber lidar com 

o comportamento do aluno é algo extremamente complexo tendo em vista que em muitos casos

até os professores mais antigos necessitam de ajuda. O fato de ser novato não só em tempo de 

profissão, mas também em idade faz com que muitas vezes o professor iniciante não saiba lidar 

bem com a situação, como podemos observar nas considerações do professor Alexandre: 

E eu entrei num 7º ano e vi toda aquela confusão, e eles sacaram que eu era novo, e 

foi difícil. Foi difícil controlar. É eu tinha que tratá-los não como alunos mas como 

crianças mesmo sabe, igual é troca, "faz isso que eu dou isso", sabe a barganha, porque 

o ensinar de fato foi muito difícil. (prof. Prestes)

Nos estudos de Veenman (1984, p. 153) sobre o início da carreira coloca a indisciplina 

como um dos maiores problemas dos professores no início de carreira relatando que a 

“classroom discipline was the most seriously perceived problem area of beginning teachers”. O 

autor destaca que os professores nesta fase definem o trabalho docente como fisicamente e 

256 Segundo Abramovay (2013, p. 30) a indisciplina  é um sinal dos tempos, até o foco dos estudos atuais 

difere do dos antigos. “Antes, esse tipo de violência era tratado como simples questão disciplinar. Depois, passou 

a ser analisada como delinquência juvenil. Hoje, é percebida de maneira bem mais ampla, sob perspectivas que 

expressam fenômenos como a globalização e a exclusão social. Diante disso, as análises precisam ser mais 

profundas e não se restringir às transgressões praticadas por estudantes ou violências nas relações entre eles”. 
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mentalmente cansativo e esgotante. Tal ponto pode ser percebido nas considerações do 

professor Prestes, ao relatar que a perda do controle acaba sendo desmotivador: 

Deixo a molecada tacar fogo. Porque você tenta inventar,  você tenta criar alguma 

coisa mas já dispersou, não faz parte do contexto dele, eles percebem isso e... chega 

uma hora que eles percebem que você não tá no poder, que você não sabe o que você 

tá fazendo, e aí você perde toda a credibilidade (Prof. Prestes) 

Garcia (1999) também constatou que uma das principais preocupações dos professores 

no primeiro ano de exercício se centra na motivação dos alunos e na gestão do comportamento 

dos alunos. Com base nessa mesma consideração, Cavaco (1991, p. 164) relata que: 

No espaço da sala de aula, na relação directa com os alunos, há também que resolver 

os problemas reais de confronto que os grupos organizados de adolescentes, de uma 

forma ou de outra, impõem ao adulto isolado e que o conhecimento da vida na 

instituição permite tipificar como inexperiente e por isso, provavelmente, limitado no 

seu poder de decisão por receios e hesitações.  

Segundo Reali, Tancredi & Mizukani (2008, p. 83) como forma de mecanismo de 

sobrevivência, vários professores novatos que enfrentam esse processo “priorizam as relações 

interpessoais em detrimento das aprendizagens dos conteúdos específicos, via acordos tácitos 

em que ensinam pouco, mas mantêm boas relações com os alunos”. Para os autores essa fase é 

marcada por questões práticas de sala de aula e em aprendizagens com base no ensaio-e-erro. 

Percebe-se tal questão nas considerações do professor Cabral ao relatar que: 

Por mais que a gente tente de vez em quando conversar com o aluno, é leva assim 

pro canto, tenta atrair o aluno... a gente fica sabendo de algumas coisas né, por mais 

que às vezes aponte em outra aula, acaba sobrando pra gente também numa aula 

posterior. Então a gente tenta também "Ah mas" a gente entra em sala de aula aquela 

zona, todo mundo em pé brigando, "Ah na aula professor aconteceu isso, isso e isso", 

isso acabava refletindo nas aulas que a gente dá depois. (Prof. Cabral) 

O mesmo professor pontua a questão da humanidade, deixando de lado a questão 

pedagógica e destacando as questões interpessoais do fazer docente, em que o conhecer o aluno 

fora de sala pode auxiliar na compreensão de seus atos indisciplinados: 

Em primeiro lugar, eu vejo da seguinte forma: é... ali dentro duma sala de aula os 

professores estão trabalhando com seres humanos. E eu não sei o que acontece 

com o aluno lá fora, eu não sei se a mãe, às vezes a mãe, os pais desse aluno é estão 

envolvido com drogas, não sei como é que a estrutura familiar em termos de, se eles 

são separados ou se são ou se estão juntos, como que é a relação deles no cotidiano 

familiar, às vezes são criados pelos avós, às vezes são criados pelos tios, e a gente 

nem sabe se a estrutura do pai ou da mãe dentro do processo de crescimento da criança 

é fundamental para a construção do caráter da criança. Então quando é um aluno com 

com esse perfil ele começa a, a, a se manifestar de forma agressiva em relação aos 

outros, eu tenho que tomar, eu tenho que tomar partido da situação, eu tenho que 

chegar pra ele e conversar, ver o que está acontecendo e procurar extrair dele o 

máximo de informação pra eu procurar criar um portfólio desse aluno e trabalhar em 

cima disso. (Prof. Cabral) 
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Esse pensar reflexivo demonstra-se bem típico do professor de História, em que se vê 

na função de mudança social. Tal questão se confunde também com a visão de Reali, Tancredi, 

Mizukami (2008) que consideram que os professores em início de carreira caracterizam-se pela 

energia positiva, esperança e às vezes por fantasias românticas sobre seu papel de 

transformadores do mundo. Perante tais sentimentos, vivenciam uma “rede de desafios e 

demandas que têm impacto sobre suas crenças sobre como devem atuar”(REALI, TANCREDI, 

MIZUKAMI, p. 84). O grande risco que os autores colocam é que o conjunto de demandas e 

desafios pode diminuir as energias positivas dos iniciantes, transformando o otimismo e 

fantasias em descrença e desesperança257. 

Essa visão de transformação de mundo, falta de experiência e sentimento de libertação 

do aluno acabam por se misturar com o processo indisciplinar, o que acaba afetando os desejos 

do professor. Tais pontos podem ser percebidos nas considerações dos professores Cândido e 

Dandara, nas colocações abaixo: 

Então pra mim foi difícil os conflitos com a indisciplina que eu não cons…-ainda não 

consigo é fazer o aluno padrão, acho que com relação até com aquilo que eu disse 

antes, é difícil pra mim ver um aluno padronizado, eu não caminho nessa direção, pelo 

contrário, eu caminho na direção da emancipação do aluno. Então isso gera mais 

conflito. Ou seja, tem um professor novo chegando na sala que vai ter questões novas 

pra ele enfrentar e o que ele tem como proposta é mais autonomia ou seja mais 

indivíduos diferentes na mesma sala, então ainda tem esses confrito então assim eu 

tenho um problema que tem um professor que organiza tudo, e tudo é extremamente 

disciplinado, ele tem que ver um professor que não tem essa rigidez, essa disciplina, 

então eu acho que esse pra mim foi e ainda continua sendo o maior conflito, eu o 

aluno que eu procuro criar não não foi planejado ainda e eu nem sei como que 

vai terminar isso se ele um dia ele vai tar sendo planejado, então a criticidade pra 

mim não tem fim, ele vai poder criticar tudo o tempo todo e eu tenho que tar o tempo 

todo tar reconstruindo esse, tudo isso. (prof. Cândido) 

primeiramente manter a disciplina, principalmente com as criancinhas assim, eu 

tenho na 8º série, a 8ª séria vai numa tranquilidade, mas 6ª série, 7ª série, 8ª série... 

não, 6ª série eu falei, 5ª série... assim, num, é muito complicado. É porque assim, eu 

não sou um professor muito ... autoritário e nem que demonstra uma autoridade 

assim muito clara, eu vou na idéia de trocar idéia, esse tipo de coisa não, não 

funciona, não tem funcionado até hoje (risos), não descobri algum método perfeito. 

(prof. Dandara) 

Além de tais considerações, outro ponto esbarra nas intenções dos professores que é a 

própria dificuldade de compreensão dos alunos. Tendo em vista que um aluno não consegue ler 

257 Este costuma ser um período caracterizado pela incerteza, dúvida e tensão - além de se configurar também

como um período de aprendizagens intensas em contextos pouco conhecidos e cujas tarefas principais são a 

construção de conhecimentos profissionais e a manutenção de equilíbrio emocional. Muitas vezes, essa é uma fase 

marcadamente solitária, em que a imitação acrítica de outros professores prepondera e a transferência dos 

conhecimentos teóricos adquiridos anteriormente para a prática é difícil. (REALI, TANCREDI, MIZUKAMI, 

2008, p. 83) 
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ou interpretar da forma correta, este tende a ser indisciplinado já que o que lhe é transmitido 

não lhe faz sentido. Tal colocação pode ser percebida nas considerações do professor Alexandre 

ao relatar que a: 

indisciplina é uma grande, uma dificuldade muito grande no é no mundo da escola 

pública, porque o aluno não sabe ler, ele não sabe escrever o nome, daí você vai pedir 

pra ele fazer um texto, um artigo de opinião, ou fazer qualquer outra coisa, o que, que 

ele vai fazer, ele não sabe de nada, ele, eu, ele vai encher o saco, ele vai bagunçar, 

ele vai levantar, você tem que ficar o tempo todo chamando a atenção deles. Então 

é eu tinha que trabalhar de alguma forma e essa era a minha dificuldade. Eu não 

consegui descobrir uma forma de trabalhar com esse aluno, porque o problema não 

era ele não querer saber de História, o problema era que ele não sabia fazer nada. 

Ele não tem base. Isso em português, matemática, a gente discutiu, os professores 

discutiu, "Ah aquele aluno a gente não sabe mais o que fazer" e não se fazia nada, esse 

é que era o pior, o a gente não sabe, mas tem como resolver. Ele tem que ser 

alfabetizado, né (Prof. Alexandre).  

O enfrentamento desses desafios perpassa pelas contradições em sua postura e em sua 

prática, tendo dificuldades de limitar ou atuar em aspectos que, em seu ver, parecem distintos 

e distantes, tal como, ser bonzinho e ser rigoroso, pretende ser construtivista, mas percebe sua 

prática como “tradicional”. A relação pedagógica e a transmissão de conhecimentos tornam-se 

complexas, assim como com os alunos indisciplinados ou espertos demais, com pais, colegas e 

comunidade escolar. Nesse caso podemos perceber que há o choque entre o que se acredita 

(valores) e as realidades diárias da sala de aula (prática real). 

No entanto, o item mais considerado com relação à indisciplina está ligado diretamente 

a questões de agressão (físicas, posturais e verbais). Questões do mundo externo tais como 

violência doméstica, abandono, drogas, vandalismo, entre outros possuem destaque entre os 

docentes de História pesquisados. Na visão de Abramovay (2013) todos esses pontos influem 

em questões de gênero, as relações raciais, os meios de comunicação e o espaço social no qual 

o meio escolar está inserido. Alguns professores pontuaram tais indisciplinas relatando que:

Os maiores problemas que eu vejo, é, ainda é a indisciplina. Por que eu coloco como 

indisciplina? É... nós temos aqui dentro uma sala de aula, como eu disse 

anteriormente, nós temos, é, uma quantidade em média de 30 a 45 alunos dentro de 

uma sala de aula. Então cada, cada aluno que está ali é um ser humano diferente, e eu 

não sei o que acontece com ele. Então de repente eu pego um aluno indisciplinado 

e ele acaba destilando na escola uma certa raivosidade que ele acabou adquirindo 

fora da escola e acaba descarregando lá. Então isso exige do professor um 

posicionamento, o professor ele não pode se calar diante da realidade. Ele não 

pode. Se isso acontece na sala de aula dele, durante a aula o professor tem que tomar 

partido sim, o professor não pode dar as costas. (Prof. Cabral) 

Mas é nessa escola que eu comecei tinha muito problema disso, com droga, então 

eu ficava um pouco com medo de não saber como lidar com isso. Né por causa de 

eu ser assim um pouco brava um pouco sistemática, então eu não sabia qual era o meu 

limite. Né, até qual limite eu podia ultrapassar ou não. Mas aí eu fui vendo a 

característica de cada um, e até que eles conversavam comigo, eles jogavam aberto 
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comigo, e falavam, e daí eu tentava mediar né. Levar eles à realidade que eles estavam 

então tentava conciliar, mas eu acho que nessa escola o impacto foi maior. [...] a 

indisciplina também me deixava assim, aterrorizada. (Profa. Carlota) 

a gente... a chega tem notícias ruins na escola, aluno que foi, pôs fogo na cortina, 

aluno que quebrou não sei o quê, aluno que atacou, ou a gente vê notícias no jornal 

né que professor que morreu, tanto de professor que é afastado de sala de aula 

Deixo a molecada tacar fogo. [...] Né então essa questão de, de disciplina, questão 

de... por exemplo, às vezes a sociedade confunde, né, escola com com creche né, 

que eu vou ponho meu filho lá na escola, fico livre dele por 6 horas e posso me 

atentar aqui ao trabalho né, essas coisas ou o serviço que eu tenho que fazer em 

casa. Né, não cabe à escola né, cabe à escola auxiliar na educação né, na criação, 

mas totalmente esse papel não cabe à escola. (Prof. Frederico) 

Vendo a indisciplina como fator de sobrevivência, Corcoran258 (1981, apud 

MARQUES, 2011, p. 13) defende que este momento “pode conduzir a um estado de paralisia, 

que torna os professores incapazes de transferirem para a sala de aula as capacidades que 

aprenderam e desenvolveram durante o seu estágio curricular”. Dentro desse pensamento, 

Silveira (2002, apud LIMA, et ali, 2007 p. 157) relata que: 

O início da aprendizagem profissional da docência é avassalador. A professora é 

colocada de frente com tudo aquilo com que a escola não está preparada para lidar, e 

o mecanismo sutil parece ser este: a professora é deixada sozinha, sem apoio. Assim,

ou ela desiste ou, para ser aceita, incorpora o discurso da cultura escolar da exclusão,

que diz: “não adianta fazer nada”, pois sempre foi assim. Aparentemente a cultura

escolar só percebe essas duas possibilidades.

Por fim, outro ponto destacado por alguns docentes como fator de sobrevivência está a 

questão salarial (relatado por dois docentes em três citações). Tal questão já foi destacada ao 

percebermos que quase metade dos docentes que iniciam a carreira de professor não ganha mais 

que dois salários mínimos (Gráfico 6). Com salários tão baixos é fácil entender por que alguns 

docentes tendem a procurar outras ocupações ou mesmo pensarem em procurar outras 

profissões.  Falas como a do professor Zapata não são raras, no qual aponta que uma das 

principais dificuldades no início da carreira é “não conseguir se manter, (risos) é muito difícil, 

é muito difícil”. Segundo dados da OCDE (Organização para a Cooperação Desenvolvimento 

Econômico) mostram que os salários dos professores brasileiros são extremamente baixos 

quando comparados a países desenvolvidos, segundo estudos da Education at a Glance 2014, 

que mapeia dados sobre a educação nos 34 países membros da organização e 10 parceiros, 

incluindo o Brasil. 

258 CORCORAN, E. Transition Shock: The Beginning Teacher’s Paradox. Journal of Teacher Education, 32 

(3), pp. 19-23,1981. 
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De acordo com o estudo, um professor iniciante com aulas no ensino fundamental em 

instituições públicas recebe, em média, 10.375 dólares por ano no Brasil. Em Luxemburgo, o 

país com o maior salário para docentes, ele recebe 66.085 dólares e em Portugal um docente 

iniciante ganha 29.151 anuais. Entre os países membros da OCDE, a média salarial do professor 

é de 29.411 dólares. Quase três vezes mais que o salário brasileiro. 

Os dados demonstram ainda que países da América Latina como Chile e México, os 

professores recebem um salário consideravelmente maior que o brasileiro, 17.770 e 15.556 

dólares respectivamente. Ao analisarmos os países observados pela pesquisa, o Brasil só fica à 

frente da Indonésia, onde os professores recebem cerca de 1.560 dólares por ano259.  

Com base nessas informações as citações dos professores Alexandre e Zapata ganham 

força: 

Primeiro eu acho que só fica quem realmente quer. Porque o salário não é atraente, 

a gente não ganha bem, porque pra ser professor é .. eu acho que o valor não condiz 

porque você não é só professor né, a gente conhece a vida do aluno, a gente descobre 

que ele passa por dificuldades, é a gente é psicólogo, a gente é medico, a gente é pai, 

né, enfim, a gente é tudo e, e o professor mesmo é pouco, então acho que o salário é 

o principal. (Prof. Alexandre)

Financeiramente, se dá dar aula, mesmo que você dá aula e quer aquele retorno 

que não vem, já começa a ficar, já começa a dar aquele sentimento ruim, aquela 

humilhação, e você querendo ou não você tá lá pra dar, educar aquelas pessoas, 

educar os alunos, você é um educador, e você não tem retorno financeiro, você não 

tem sentido em se sentir incentivado, tanto pelo meu padrão, digo o Estado, que não 

recebia, é... se eu me matasse de dar aula não ia adiantar muita coisa porque eu ia 

receber aquela quantia X e me matar de dar aula não ia não ia conseguir, não se sentia 

incentivado, (Prof. Zapata) 

Pelo que se pode observar a fase de sobrevivência ou choque de realidade faz com que 

o docente tome dois rumos: ou se adapta e cresce superando e crescendo com os problemas ou

acaba desistindo ou se frustrando constantemente com o fazer pedagógico. Para aqueles que 

conseguem realizar a ressignificação dos fatos negativos em fatores de aprendizagem tendem a 

ter sucesso em uma transição bem sucedida e a terem neste período um foco de 

desenvolvimento profissional. No entanto, tal capacidade está em cada profissional em adaptar 

os seus comportamentos e o modo de agir nas mudanças que o início da carreira proporciona.  

O desenvolvimento profissional docente em ambos os casos (sobrevivência ou 

descoberta) só será possível a partir do momento que houver uma abordagem crítica reflexiva  

do seu desempenho escolar como profissional da educação. Nesse sentido, o desenvolvimento 

profissional está mais ligado a capacidade intelectual crítica do docente do que propriamente 

259 Para maiores esclarecimentos acessar http://veja.abril.com.br/blog/impavido-colosso/salario-dos-professores-

brasileiros-esta-entre-os-piores-do-mundo/  

http://veja.abril.com.br/blog/impavido-colosso/salario-dos-professores-brasileiros-esta-entre-os-piores-do-mundo/
http://veja.abril.com.br/blog/impavido-colosso/salario-dos-professores-brasileiros-esta-entre-os-piores-do-mundo/
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de suas condições de trabalho, já que este é o meio para tal desenvolvimento. Sendo assim, os 

saberes da experiência, articulado com um processo reflexivo permitirá o desenvolver de um 

trabalho através de competências construídas na prática profissional. 

Entretanto não podemos desassociar desenvolvimento profissional de formação 

profissional, fato esse que nos leva a melhor reflexão dessa variável em nossa pesquisa. 

10.2 Ações ligadas à formação docente 

10.2.1 Estágio 

O estágio deve ser compreendido como via fundamental na formação do professor, 

tendo em vista que possibilita a relação teoria-prática, conhecimentos do ambiente escolar e do 

espaço pedagógicos e administrativos, além de outros fatores. Sendo assim, o foco central do 

estágio é a aproximação da realidade escolar, para que o universitário possa perceber e refletir 

os desafios que a carreira que lhe oferecerá. Nesse sentido, nosso trabalho questionou até que 

ponto o estágio260 para o professor de História de São José dos Campos tem sido proveitoso 

para seu desenvolvimento profissional. Pôde-se perceber que este profissional tem tido a 

possibilidade de atravessar essa fase com duas modalidades de estágio: a pedagógica e a focada 

em pesquisa, ou mesmo na mistura de ambas, através de palestras e orientações em escolas de 

suas ações historiográficas.  

Percebe-se que em muitos casos, esta última modalidade de estágio não tem sido muito 

bem aproveitado em sala de aula, como se refere a professora Hannah ao relatar que: “Eu fiz 

um estágio também em museu mas num, num conta tanto assim pra, pra minha prática” 

(Profa. Hannah). Tais formas de estágio têm auxiliado na formação do historiador e que, caso 

não haja a conexão com a realidade escolar, acaba se transformando num processo burocrático 

de cumprir as horas necessárias para se garantir o certificado de docente. Isso pode ser 

percebido nos estudos de Barreiro e Gegran (2006, p. 26) ao considerarem que o estágio não 

deve “ser constituído de forma burocrática, com preenchimentos de fichas e valorização de 

atividades que envolvem observação, participação e regência, desprovidas de uma meta 

investigativa”. 

Pimenta e Lima (2007) consideram que o estágio é a parte prática da formação de 

qualquer profissional e que em diversos cursos, não há a articulação entre teoria e prática, 

260 Dentre os entrevistados nove docentes consideraram que o estágio não foi útil em sua formação em treze 

citações enquanto que quatro o consideraram útil em nove citações. 



394 

havendo na sua grade curricular um aglomerado de disciplinas isoladas entre si, como saberes 

que não se complementam. Os autores criticam ainda que para as disciplinas teóricas há uma 

carga horária maior que para as práticas, fazendo com que o estágio seja algo burocrático - 

“estágio à distância”. Nesse sentido, segundo os autores “o estágio tem de ser teórico-prático, 

ou seja, que a teoria é indissociável da prática” (PIMENTA E LIMA, 2007, p. 34). Se 

considerarmos essa ideia na formação de professores e entender o conceito de prática e teoria a 

partir de atuações isoladas fora de sala de aula, conseguimos analisar as considerações dos 

professores Frederico e Zapata que relatam que: 

a gente fez estágio também na na Fundação Cultural e a gente fazia bastante 

trabalho de pesquisa né... por exemplo, tinha lá o, o Arquivo Público que a gente ia 

lá fazer consultas, fazer entrevista oral, fazer transcrição,  né, e tem toda essa ... o 

trabalho do historiador. [...] por mais que a gente tenha feito, faz a Fundação 

Cultural, tenha feito monitorias sobre a História local, por mais tenha feito estágio 

nas escolas, é diferente. (Prof. Frederico) 

fiz estágio no Pró Memória, no.. até na Fundação Cultural tive de trabalhar com 

pesquisa também, então assim acho que desde o... sei lá, desde os primeiros seis 

meses de faculdade eu já tava trabalhando em alguma coisa de pesquisa assim, 

voltado pra área de pesquisa.  [...] porque eu fiz palestras em escolas assim, era 

aquelas palestras do projeto... tinha um projeto que contava a História da cidade, 

esses tipos de coisas, e essas palestras, elas valeram como hora de estágio. Só que isso 

assim, em uma turma. Fazer uma palestra é totalmente diferente do que conviver com 

uma turma durante todo um período, esse tipo de... questão dentro de sala de aula. 

Então assim, dentro desses que-questões eu acho que o estágio pra mim assim.. 

não adiantou em nada, não me ajudou em nada, foi zero. (Prof. Zapata) 

Tais colocações não significam que não haja aprendizado, porém, se não for bem 

orientado e adaptado ao mundo escolar, acaba virando apenas uma forma de cumprir horas de 

uma etapa obrigatória.  Pimenta e Lima (2007, p. 34) apontam que o estágio em licenciatura 

deve ser vista “como uma atitude investigativa, que envolve a reflexão e a intervenção na vida 

da escola, dos professores, dos alunos e da sociedade”. Podemos considerar então que, além do 

estágio supervisionado, as atividades práticas também contribuem muito no aprendizado dos 

alunos/acadêmicos e em sua formação, pois através de uma observação orientada consegue-se 

obter várias informações do trabalho escolar. No entanto, a ressignificação do processo torna-

se fundamental, na intenção de que um saber teórico se transforma em um saber experimental 

e prático. Mais uma vez podemos perceber o quanto o desenvolvimento profissional docente 

está intimamente ligado com a forma com que o professor encara seu desafio de formação e ao 

mesmo tempo a necessidade de ressignificação desse processo. Tal questão pode ser percebida 

facilmente na visão da professora Carlota que passou pelo mesmo processo dos professores 

citados anteriormente. Para a professora Carlota: 
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O meu estágio ele foi através de palestras educacionais. Então eu fiquei não em 

sala de aula assistindo o professor, mas dando é palestras referente ao estágio, ao 

tema que é do ensino do estágio. Então foi diferente. Porque quando a gente tá 

assistindo um professor e quando a gente tá dando palestra é bem diferente. E fora 

isso, o contato que eu tinha com a escola é que eu fiz Escola da Família. Que é um 

projeto do governo, então também esse contato com os alunos era completamente 

diferente. Eles ficavam mais participativos. [...] ajudou, porque daí eu tive que me 

focar mais, porque eu era bem retraída, tive que me soltar mais, entrar no mundo 

deles, pra daí eu conseguir a atenção de todos.  

As visões opostas demonstram que nesse último caso ocorreu o que Barreiro e Gebran 

(2006, p. 20) denominam de lócus de reflexão e formação da identidade, no qual “o estágio [...] 

pode se construir ao propiciar embates no decorrer das ações vivenciadas pelos alunos, 

desenvolvidas numa perspectiva reflexiva e crítica, desde que efetivado com essa finalidade”. 

Tal questão vai bem de encontro com a visão de Ghedin et al (2008) que destacam que o estágio 

precisa proporcionar a aproximação entre o espaço da escola de formação e os contextos reais 

sem que isso fique restrito a uma etapa no final do curso ou uma simples obrigação curricular. 

No entanto, é importante salientar que apenas 35% (Gráfico 19) dos nossos docentes 

pesquisados consideraram o estágio como tendo sido útil para sua formação como professores. 

Esse número é preocupante tendo em vista que esse pode ser um momento da vida de um 

universitário em que irá refletir se essa profissão é realmente o quer para si como carreira. 

Muitos denotam essa fase como sendo apenas um momento monótono sem ação e burocrático 

tal qual relatam os professores Frederico e Dandara: 

Você tem um pouco de contato com os alunos né, é legal você tentar aproximar os 

alunos um pouquinho, mas era a aula inteira naquilo! Então às vezes dava até pra 

anotar que o professor não tava a fim de dar aula, ele tava lá pra cumprir o 

tempo dele e não deixar que os alunos botassem fogo na escola. (Prof. Frederico) 

foi muito aquele processo assim, acho que quando a gente tá estudando  tem muito 

aquele processo de completar etapa e encerrar logo. O estágio meu foi bem esse 

processo assim. (Prof. Dandara) 

Na visão de Ghedin et al (2008, p. 34) o estágio, nos moldes tradicionalmente praticados 

nos cursos de formação de professores, não tem contribuído para a análise crítica da prática 

docente em sala de aula, impossibilitando formar uma cultura ou atitude docente que permita 

superar a cultura escolar que ainda carrega vícios de uma perspectiva tecnicista e conservadora 

da educação. Nesse sentido, os relatos demonstraram que os acadêmicos ficam angustiados, 

mais com os estágios supervisionados, do que com as atividades práticas desenvolvidas durante 

curso. Ou seja, a falta de ação ao comportamento dos universitários na realização do estágio 

supervisionado, denota o quanto essa prática pouco efeito tem tido neles já como professores 

formados. As colocações dos diversos professores abaixo confirmam essas colocações: 
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Não, acho que é muito pouco. Acho que é muito pouco ainda, o estágio é pouco. 

Acho que a gente tem que desenvolver métodos muito mais elaborados porque 

ficava... o professor ficava na sala e embora... eu fiquei na sala. Eu fiquei na sala, 

cumpri todas as horas. Porque muitas vezes não se cumpre todas as horas. Eu 

fiquei na sala porque era interessante pra mim porque eu tava dando aula.  [...] Não, 

porque ficava... o estágio basicamente o estágio assistia as aulas. Era um... mais 

um espectador, era mais um espectador, alguém assistindo as aulas do professor mais 

assistindo as aulas do professor. Embora seja importante... mas é a desenvoltura na 

sala, falar com os alunos né, ter essa convivência assim é não tem... (Prof. Zapata) 

É não foi suficiente.. o próprio sistema, questão da gestão da, do estágio, é não 

condiz com o que tá no papel, que deveria ser, tá? É confesso também que foi bom 

pra mim porque é teve questão questões com horário e eu também trabalhava então 

eu tive algumas facilidades por parte da, da escola nesse sentido. (Prof. Tales) 

É muito, a experiência é muito limitada no estágio [...] É mais uma observação né, 

os últimos três meses de faculdade eu dei aula, aí sim foi alguma iniciativa. Mesmo 

assim a sala não era minha, era do professor eventual, então embora o conteúdo me 

agradasse, fosse interessante ministrar aula, eu não me sentia num ambiente meu, é eu 

não tinha aquele senso de pertencimento. (Prof. Eric) 

o estágio como é que era né, eu chegava, sentava de um lado de um professor,

geralmente um professor já mais gabaritado, que tem já ali o respeito da turma, já

adquiriu, porque a gente pega no final do ano, ou seja, né, o cara já tá, já teve tudo...

manja da sala, então você não tem esse... esse feeling, você não, não, não sente essa

construção, essa mudança. De repente eu fui fazer não me lembro se foi em Outubro

ou Novembro mas já tava assim todo mundo já a vontade, criançada não tava nem aí

mais, então ... já tava garantido, enfim não ... não senti na pele o que poderia enfrentar

no ano seguinte. Como, como que eu iria pegar uma turma nova que não conhecesse,

como que iria conquistar, como é que eu iria lidar com com possíveis ... é...

resistências, enfim. (Prof. Prestes)

muitas vezes a gente chegava na, na sala de aula, sentava lá e abria o caderninho 

pra ver o que vai ter na aula e a professora falava sobre uma receita que ela viu 

num programa; né da manhã, da televisão... então trocava receita de bolo com os 

alunos né, começava a falar de fofoca de novela, e então ficava naquilo de "Tá, mas.. 

e a aula?" [...](Prof. Frederico) 

o estágio ele ajudou a ser professor, pelo fato de tar vendo a aula, mas eu acredito

que a minha formação, a forma com que é eu consegui aprender na faculdade eu

acho que isso conta muito mais do que ter assistido aulas. Acho que a formação na

faculdade, a base teórica que nós tivemos na faculdade eu acho que contribui muito

mais. Eu acho que é diferente quando você tá é assistindo a aula, com um professor

na maior parte das vezes mais velho, e quando você sai da faculdade como no

meu caso, já com outras ideias, já até tem um texto que a que nós estudamos aqui

que fala também disso né, da da escola já tá vacinada com professores novatos

na na entidade. Então acho que isso, a gente ter se preparado na faculdade pra isso,

eu acho que ajudou bastante. Então o estágio ajudou pra que eu [...] pudesse ver como

fazer e como era dito na faculdade como não fazer, mas eu acho mesmo que o contato

em sala de aula com professor acho que acabou forjando o professor que eu sou até

agora. [...]

Eu acho que porque querendo ou não na faculdade eu acho que a gente era mais

ativo, já no estágio você fica mais passivo. Querendo ou não às vezes estágio você

que gostaria de intervir, de fazer alguma intervenção você não pode, então você

acaba sendo um telespectador, tando certo ou errado dentro da sala de aula você

acaba sendo um telespectador. Parece que a atuação em sala de aula eu acho que

aproxima mais também do professor que você quer ser. (Prof. Candido)
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Algumas colocações dos professores tais como “basicamente no estágio assistia as 

aula”, “gestão da, do estágio, é, não condiz com o que tá no papel, que deveria ser”, “a 

gente chegava na sala de aula, sentava lá e abria o caderninho pra ver o que vai ter na 

aula” e “na faculdade eu acho que a gente era mais ativo, já no estágio você fica mais 

passivo” vão de encontro com as colocações de Pimenta e Lima (2007, p. 36) ao considerar 

que a prática como imitação acrítica de modelos leva os acadêmicos a limitações, não 

considerando as demandas e a realidade do contexto escolar. As autoras consideram nessa 

perspectiva que o estágio: 

reduz-se a observar os professores em aula e imitar esses modelos, sem proceder a 

uma análise crítica fundamental teoricamente e legitimada na realidade social em que 

o ensino se processa. Assim, a observação se limita à sala de aula, sem análise do

contexto escolar, e espera-se do estagiário a elaboração e execução de “aulas-

modelo”.

Por outro lado é interessante perceber que alguns docentes, apesar de perceberem a 

ineficácia de seu estágio na construção docente, conseguiram verificar posturas que não 

deveriam ser tomadas na profissão. Os professores abaixo destacam essa visão: 

Olha, o estágio de verdade é... foi útil apenas pra eu saber onde eu tava pisando 

(risos), porque aonde eu fiz a ... o estágio, na escola em que eu fiz, eu entrei em 

algumas salas em várias salas do ensino médio, entrei tanto no ensino fundamental 

quanto no ensino médio, no ensino fundamental eles eram muito crianças, imaturos, 

bagunceiros e assim eu vi que o professor não tinha tanto, tanto tato assim, até 

mesmo em relação a, não sei porque eu estava mais ... estava estudando ainda, eu 

percebi "Nossa ele tá falando uma coisa que não tem tanto sentido pro aluno, ele 

poderia falar de outro jeito", que eu to mais eu to mais próximo da, do curso do 

que ele que já se formou, enfim, pensei nessa hipótese. E no ensino médio quando 

eu entrei eu percebi uma totalmente sem interesse, e uma aula tipo às 7 horas da 

manhã, o professor falando num tom mais baixo, e sabe aquela coisa de sono 

assim sem nada, sem brincadeira, sem nada. Eu acho que o estágio serviu pra eu 

ver o ambiente, não que me ajudou a, a construir um, um, a profissão. Porque 

não teve isso. (Prof. Alexandre) 

No estágio a gente não aprende como impor alguma coisa, não sendo autoritário, 

mas sendo autoridade, no caso é bem difícil entender... (prof. Frederico) 

O estágio não foi suficiente é pra eu aprender uma também que o próprio 

professor que eu fiz o estágio encontrava bastante dificuldade é, no que diz 

respeito a me ensinar, né. Passar a noção do que eu tinha que fazer, passar e coisa e 

tal. Então não foi o suficiente. Foi bom, mas não o suficiente pra que eu possa. (Prof. 

Tales) 

Essas visões negativas das aulas e dos docentes não podem ser vistos como algo 

totalmente desfavorável, mas como uma visão do que não se deve agir em sala. Esse é mais 

uma vez um processo de ressignificação do aluno preparando-se para atuar como professor, 

onde a relação teoria e prática assume uma postura formativa entendendo a docência como 

profissão que se realiza em espaço e tempo específicos. Ao mesmo tempo verificar as posturas 



398 

e saber o que não se deve fazer pode ser considerado também um processo de desenvolvimento 

profissional docente, pois o docente pode nesse momento não ter muita noção do tipo de 

profissional que poderá ser, mas terá a visão de que profissional não pretende ser. Segundo 

Barreiro e Gebran (2006, p. 22) “a aquisição e a construção de uma postura reflexiva pressupõe 

um exercício constante entre a utilização dos conhecimentos de natureza teórica e prática na 

ação e a elaboração de novos saberes, a partir da ação docente”. Essa ação-reflexão no processo 

de ressignificação da formação docente auxilia a compreensão entre teoria e prática, pois tendo 

reflexão na prática haverá a busca de conhecimentos teóricos, os quais contribuirão para a 

prática. Essa ação-reflexão é facilmente percebida nas considerações do professor Cabral ao 

relatar que: 

comecei a perceber que esse mesmo sentimento que eu tinha, essas incertezas, essa 

série de dúvidas que eu tinha, eu não tava indo lá. Não era aquilo, aquela realidade 

não tava acontecendo só comigo. Então tem outros professores também que vamos 

dizer assim, tem outros professores também que passavam pelas mesmas 

dificuldades, pelas mesmas angustias, e foram exatamente com esses professores 

que eu comecei a, a conversar, a trocar ideia, pra que eu pudesse transmitir um 

pouco da minha percepção e tentar transformar essas percepções em algo, é, concreto, 

assim como o professor também né, é com docência, mas com docência maior que a 

minha é também pudesse transmitir conhecimento para que eu também pudesse não 

só abarcá-lo como também fazer uma releitura dele e tentar reinventar. Então foi um 

momento no começo da docência muito difícil. Porque como eu disse essa questão 

do, do vou ou não vou começou a me cobrar de forma muito radical, muito radical. E 

não adianta você, porque assim, é como se alguém tivesse falando pra mim: "Se 

você ficar, é essa a realidade que você vai enfrentar. Essa realidade todos os dias 

e dificilmente vai mudar. E aí, você vai ou você fica?". E não tinha meio-termo. 

[...] É mais ou menos aquilo né é não serve, não serve, então ou você vai ou você 

não vai. E eu decidi em ir pra frente, não me arrependo um segundo e acredito 

que tomei a melhor decisão da minha vida. (Prof. Cabral) 

Apesar da citação acima não relatar diretamente a relação da ação-reflexão com questões 

teóricas, cabe lembrar que a articulação entre teoria e prática torna-se um processo definidor da 

qualidade da formação inicial, como sujeito autônomo na construção de sua profissionalização 

docente, do seu desenvolvimento profissional, tendo em vista que lhe possibilita um processo 

de investigação permanente e a busca constante de respostas aos fenômenos e às contradições 

vivenciadas (BARREIRO; GEBRAN, 2006, p. 22). Nesse caso, há a necessidade de leituras 

complementares, na intenção de aprimorar o objetivo maior da inserção em sala de aula, que 

não deve se limitar à simples observação, mas sim, à construção de saberes na construção de 

uma identidade docente. Esse ponto de vista, esse processo de construção de saberes, pode ser 

percebido através da fala de alguns docentes que consideraram o estágio como uma forma de 

crescimento, visão de realidade, algo processual na construção do ser professor. Algumas 

citações deixam isso bem claro: 
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eu acho que o meu estágio foi.... Crucial, foi assim... olha, ele tá ali, páreo com a 

faculdade, porque, porque dentro do meu estágio eu eu tive, eu conheci, porque eu 

conheci bons, mas eu também conheci professores que tem uma metodologia 

arcaica, que pensa que aluno é objeto que você põe, senta e fica ali quieto, né. Até 

cheguei comentar  [...] algumas vezes de professores dando cd de telecurso 2000 dentro 

de sala de aula. Né, então assim, para mim aquilo foi impactante. Porque eu fiz o meu 

estágio na rede pública, e eu estudei a minha vida inteira na rede pública, e eu 

nunca tinha visto aquilo. Então assim, tudo o que eu não quero, e que eu quero ser, 

foi decidido no meu estágio. [...] Foi muito útil o meu estágio. Até assim não só da 

questão de conteúdo, pedagógico, como lidar com pessoas também. (Profa. 

Leopoldina) 

para as pessoas hoje ser professor parece  que é algo que não contenta, é uma coisa que 

não tem mais sentido você entrar dentro da sala de aula porque você só vai encontrar 

problema, você só vai encontrar é falta de respeito, falta de educação, salário baixo, 

uma série de questionamentos que é colocados que faz com que o professor né ou o 

universitário na na licenciatura, ele acaba repensando e "Olha, acho que talvez eu não 

vou, melhor eu sair, melhor não fazer isso". No meu caso essa questão do estágio 

porque ela foi fundamental? Porque ela serviu como um grande divisor de águas. 

Porque todas essas informações que iam chegando eu eu ia ruminando, eu ia 

pensando, penalizando, "Será que isso realmente compensa?", então nessa hora 

também pesa muito a questão do ideal, fazer o que gosta, e felizmente eu gosto do 

que eu faço, então o estágio ele é aquilo: ou você vai pra frente ou você para no 

caminho. Ou você nem continua. E a medida que eu fui tendo esse contato com com 

o coditiano escolar, dentro das questões, eu fui percebendo que era muito mais do que

eu pensava. Tem todos os problemas? Tem, estamos lidando com seres humanos ali

dentro da escola, mas é algo assim, desafiante, mas é algo muito bom pra mim. (Prof.

Cabral)

sem a menor sombra de dúvida ele me ajudou a ser professor, eu não saí professor 

do estágio. Certo? Eu diria pra você que o estágio ele quebrou as primeiras pedras 

do processo. Certo? Porque se a gente fosse dividir assim em degraus, em steps, os 

primeiros estágios são assim mais emocionais, né (risos)? Que a hora que você entra 

na sala de aula dá aquele friozinho na barriga, né, tem, é, a cada situação nova que você 

vive na sala de aula pra você é novidade, certo? A a rotina de professor é desconhecida 

né, você não sabe o quanto a aula acontece depois da aula né, o overhead que você tem 

que você carrega depois de cada aula, no estágio você consegue ter uma visão muito 

mais precisa do que é ser professor. Então tudo isso você vai quebrando além do estágio. 

Mas no estágio por mais que você assuma a aula como maestro, a aula não é sua 

(risos). Da profissão de professor, o estágio me introduziu todas as etapas, todas as 

etapas. Tudo eu tinha noção. Certo? Mas uma coisa é você no final da aula fazer um 

diário do professor, você lançar as faltas do professor, outra coisa é você fazer o seu 

diário. (Prof. Platão) 

Eu fiz um escola privada, um colégio grande de São Paulo, um colégio enorme, 

monstruoso, desses sistemões assim e... lá eu tinha uma função bem específica que 

era aplicar prova e corrigir prova. Era esse era o meu trabalho né. Eu acho que por 

mais que seja um trabalho que pareça muito burocrático, aplicar a prova e 

corrigira prova, né, é me fez pensar muita coisa né, principalmente porque eu 

corrigi uma prova que não tinha eu não tinha elaborado é, eu ficava  sempre 

pensando assim: "Como é que o professor dá essa aula e depois não olha o 

resultado?" né, ele não sabe o que o aluno tá pensando, como é que ele escreve, tal. 

Então assim isso me fez dar uma importância gigante pra prova não como não pelo, 

pelo valor quantitativo da prova né, das notas, não por isso, mas me fez enxergar a prova 

como um instrumento importante de dentro do processo de aprendizagem. [...] na 

escola, é, pública, é, eu acho que aprendi algumas coisas também principalmente em 

como ser um professor que é mais humano, sabe eu acho que pra além da importância 

do, do cara que detém o conhecimento, o cara que, que sabe corrigir, saber... que sabe 

tratar o aluno com carinho, sabe é que sabe ser uma figura, uma referência prum 

pra meninos e meninas que muitas vezes não têm referência nenhuma, né do, do 
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que que é uma pessoa com caráter, sabe, enfim, é, eu aprendi muito isso, e aprendi 

muito também o que não fazer (risos) né, porque eu assisti a aulas terríveis, terríveis, 

e em muitos casos eu olhava e falava: "Tá, anotar isso para não fazer igual" (risos) 

né. (Profa. Hannah) 

As citações acima demonstram bem a reflexão da prática onde se realizam saberes 

diversificados, que se transformam e confrontam-se com as experiências profissionais. De entre 

as citações destacam-se “eu conheci bons, mas eu também conheci professores que tem uma 

metodologia arcaica”, “estágio porque ela foi fundamental? Porque ela serviu como um 

grande divisor de águas. Porque todas essas informações que iam chegando eu, eu ia 

ruminando, eu ia pensando, penalizando, ‘Será que isso realmente compensa?’”, “ele me 

ajudou a ser professor, eu não saí professor do estágio. Certo? Eu diria pra você que o 

estágio ele quebrou as primeiras pedras do processo.” e “me fez pensar muita coisa né, 

principalmente porque eu corrigi uma prova que não tinha eu não tinha elaborado é, eu 

ficava  sempre pensando assim: "Como é que o professor dá essa aula e depois não olha o 

resultado? [...]eu assisti a aulas terríveis, terríveis, e em muitos casos eu olhava e falava: 

"Tá, anotar isso para não fazer igual" (risos)”. Tais colocações deixam bem claras o quanto 

esses docentes conseguiram passar por um processo de ressignificação da prática pedagógica, 

no qual “ocorreu a investigação a partir da análise, da reflexão, da crítica e de novas maneiras 

de se educar” (BARREIRO; GEBRAN, 2006, p. 25).  

Dessa forma, os docentes que conseguiram superar da separação entre teoria e prática e 

transformar o estágio em pesquisa e investigação teórico prática puderam ter nesse momento a 

construção de identidade própria através da ressignificação dos saberes. O desenvolvimento 

profissional docente nesse caso pode ser visto de forma mais clara e direta, pois tais professores 

conseguiram ver aspectos que poderão levar ao seu aprimoramento profissional.    

10.2.2 Formação Continuada 

A formação continuada de professores está sujeita a diversas concepções e práticas, 

estando ela conectada ao cotidiano da escola, às relações dos professores com os alunos, dos 

professores com seus pares, destes com a parte administrativa ou da gestão institucional, além 

de outras diversas interações. Os docentes em geral acabam criando um complexo contexto em 

cada unidade escolar em que atuam. Nesse contexto, questionamos sobre a formação continuada 

dos nossos entrevistados e suas contribuições no início da carreira como professores de História. 

A princípio percebemos que apenas cinco professores estavam participando ou haviam 

concluído o processo de pós-graduação. O perfil de nossa amostra, como vimos, nos declara 
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que 44% não possui nenhuma formação após a universidade (Gráfico 42), alegando que os 

maiores empecilhos são falta de tempo e de recursos financeiros (Gráfico 43). No entanto, mais 

da metade de nossos questionados pretendem se especializar (Gráfico 41) a fim de garantir 

outros cargos na área educacional.  

Percebeu-se nos discursos que as novas concepções de formação continuada passaram 

a fazer parte da visão dos docentes voltadas para um profissional que não apenas controla os 

conteúdos da sua disciplina, mas que quer ter pleno conhecimento da realidade. Neste sentido, 

a escola avança em democratização ampliando a relação entre seus membros, principalmente 

na troca de responsabilidades e poder quando da construção de projetos coletivos. A visão de 

que não é necessário estar em sala de aula como aluno outra vez, ganha força de alguns ao 

perceber que a formação continuada pode ser vivenciada no dia a dia escolar. Tal ponto fica 

bem claro nas considerações da professora Hannah ao relatar que: 

ser professora é um exercício de o tempo todo ficar refletindo e angustiado, então 

eu fico até questionando, essa formação continuada, né, é... eu não sei até que 

ponto, é até que ponto ela já não tá acontecendo mesmo o tempo todo (risos) sabe. 

Porque eu não sei, eu acho que depende também do profissional, tem profissional 

que é mais inquieto, [...] eu sou muito inquieta né, e sabe eu estou o tempo todo 

revendo assim. (Profa. Hannah) 

Tal ponto de vista vem de encontro com as considerações de Candau (1996, p.144) ao 

afirmar que considera “a escola como lócus de formação continuada que passa a ser uma 

afirmação fundamental na busca de superar o modelo clássico de formação continuada e 

construir uma nova perspectiva na área de formação continuada de professores”. 

Se olharmos essa forma de formação de professores no sentido de se atualizar ou de 

manter uma educação permanente, passando para os alunos aqueles conhecimentos científicos 

atualizados, esse processo passa a ser uma ferramenta que auxilia os educadores no ato de 

ensino-aprendizagem de seus alunos. Busca-se assim novos conhecimentos teórico-

metodológicos para a transformação de suas práticas pedagógicas e de desenvolvimento 

profissional docente tal qual podemos perceber os comentários de dois professores que 

concluíram a formação continuada: 

Ele (pós-graduação) é um curso bastante teórico, mas a parte dinâmica e prática 

sim, ela ela me deu uns ... como vou dizer uns quebra-gelo bem bacana, umas ideias 

bem bacana de ... e até mesmo assim o fato de a cultura da, do eu entender melhor a 

minha cultura né, de te levar pra essa reflexão me ajudou bastante. No entender porque 

que é tudo... a minha sala de aula se configurava daquele jeito. Né, porque que tinha 

um garotinho que, que queria chamar mais a atenção (Prof. Prestes) 

Mas eu gostei muito porque eu tive que ler bastante, e tinha muitas situações que eu 

não tinha ainda me dado conta. Né, do que eu poderia utilizar em sala de aula e o 

que eu não poderia, porque o que eu tinha aprendido da Nova História na Universidade 
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foi um pouco diferente por causa da visão do professor. Então já a visão agora dessa 

universidade que eu fiz a pós já era diferente, então aprendi bastante. [...] (Profa. 

Carlota) 

 

No entanto, como citado anteriormente, nem todos que concluem a graduação se 

arriscam na continuidade dos estudos. Foram levantados diversos motivos, sendo que o que 

mais se destacou foi a falta de recursos financeiros (relatado por cinco professores em oito 

citações). Tal ponto é facilmente compreendido se voltarmos um pouco em nosso trabalho e 

verificarmos que esse é um dos motivos citado por aqueles que passam pelo choque de realidade 

ou mesmo no levantamento do perfil docente ao verificarmos que quase metade dos professores 

iniciantes ganha menos de dois salários mínimos (Gráfico 6). As citações abaixo corroboram 

com a explicação dada: 

 

sem condições pra, pra pagar uma uma universidade boa ou, por exemplo, no caso 

no meu caso eu queria muito entrar na USP. Então pra eu sair aqui de São José, ir pra 

USP sem bolsa nenhuma, sem condições, não tem ajuda de custo, então eu preciso 

trabalhar. E então a minha primeira idéia era sair da faculdade, fazer um mestrado e 

dar aula, mas eu vi que não era possível. Um porque não tenho oportunidade de fazer 

tudo isso junto, e eu ia falir, eu se eu fizesse uma loucura dessas. (Prof. Alexandre) 

 

Eu ainda não fiz uma pós porque infelizmente a questão salarial pesa. [...] o fato de 

não  ter salário fixo, então isso infelizmente me impossibilita de dar continuidade no 

estudo, embora eu queira muito dar continuidade e fazer pós-graduação, mestrado e 

doutorado, enfim.[...] eu gostaria muito de continuar os meus estudos e não continuo 

infelizmente por questões estritamente financeiras. (Prof. Cabral) 
 

Então dar bastante aula, e até dar um período de casamento, então isso foi o que mexeu 

bastante. Nesse meio tempo, eu acabei fazendo um curso de História Oral na USP mas 

é um curso é não tinha valor de pós graduação, um curso de 30 horas mas é.. eu, eu 

tinha um sentimento de esperar um pouco pra que eu pudesse já estabilizado, com 

um pouco mais de grana, fazer isso (Prof. Eric) 
 

o que que você tem de firme na sua vida é a sua vida acadêmica. Tá? Então existe uma 

força muito grande que prostra, que puxa você pra lá. Mas existe uma máquina 

realidade que afasta você de lá, de ganhar dinheiro. Pra te sustentar agora na sua 

nova profissão. Eu diria pra você que eu preciso, eu preciso pelo menos mais esse ano 

com uma carga, com uma carga de 14 aulas eu diria pra você, a carga de um professor, 

30 aulas, vamos imaginar tá, a carga  ideal; eu tô  com 14 aulas, eu tô com metade da 

carga ideal, no meu primeiro ano de aula eu levando as mãos pro céu porque é só 15 

aulas, meia carga. Tá? Porque eu gasto o resto do tempo todo ainda aprendendo a ser 

professor. (Prof. Platão) 
 

necessidade de sobrevivência (risos) né do preciso do salário né, me acostumei a 

viver com, com uma renda que é um pouco mais alta assim e eu não consigo abrir 

mão disso agora pra sei lá pra ir pro Rio ou pra pra voltar pra São Paulo, onde eu 

estudei [...] é um investimento muito alto ainda. Apesar de ser professora, de não 

ta, ta na parte dos professores que ganham muito pouco, [...] comparado com outros 

profissionais de ensino superior ainda é pouco, né. Então investir tanto assim num 

tanto do meu salário, num, em algum curso, né, na pós, aí ia ficar muito pesada. (Profa. 

Hannah) 
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Essas colocações destacam que após um árduo período de universitário, a preocupação 

é de ganhar dinheiro, usufruir o que muitos não puderam por um determinado tempo. Em muitos 

casos a não continuação dos estudos são vistos com certa tristeza na falta da formação 

continuada, como podemos observar nas considerações do professor Cândido ao relatar que: 

“Acho que atrapalha no professor que eu gostaria de ser. Acho que me atrapalha nisso”. 

A consciência de que a formação continuada auxilia no desenvolvimento parece ser algo muito 

claro desses docentes, pontuando que a formação nunca se acaba e que o formar-se é algo 

constante. Nesse sentido, o professor Cabral destaca que: 

Eu acho importante porque isso faz, isso, é, faz com que o professor permaneça na 

rota do conhecimento. [...]  que o professor não, não se encontra dentro de uma da 

sala de aula defasado intelectualmente. É o mundo, é as coisas do mundo, o dia-a-

dia do cotidiano, elas acontecem muito rápido. Então o, o docente, sobretudo o 

professor de História, ele precisa estar atento às mudanças pra procurar trazer né, 

dentro, dentro das medidas cabíveis, claro, quando oportunos, trazer essas mudanças 

pra dentro de sala de aula e fazer com que os alunos reflitam sobre elas. Né, aí vai da 

destreza do docente em colocar o tema corretamente dentro das qualidades e fazer 

com que o aluno, é, compreenda, a priori, de que a História, ela não é estática. A 

História ela é ciclo de que, de que aquilo que nós estamos aprendendo hoje é fruto 

daquilo que aconteceu em tempos atrás, de outras gerações. (Prof. Cabral) 

No entanto, percebe-se por outro lado, que as particularidades também são relevantes 

na adoção ou não da continuação dos estudos. Colocar outras prioridades, recuperar energias 

ou mesmo ganhar experiência são questões que colocam a formação continuada em segundo 

plano como podemos notar nos depoimentos abaixo: 

De forma alguma. É uma questão pessoal. Por falta de eu gostar mesmo. Mas como 

professor não me atrapalha. Talvez não com certeza cumpre, seria mais um recurso 

né, porém não atrapalha. (Prof. Eric) 

como conteúdo para aquilo que eu uso normalmente, ordinário na sala de aula, 

tranquilo. (Prof. Frederico) 

quando terminei a faculdade, teve a possibilidade de continuar fazendo estudos, não 

na área de licenciatura, mas tive a possibilidade de fazer pós-graduação no 

Planejamento Urbano, esse tipo de coisa, só que eu terminei a faculdade num 

momento assim pessoal também... Meio... Eu tava muito... tipo assim, eu tava 

cumprindo muitas etapas e queria que terminasse logo, porque tava meio chato e... 

num tava num pique de energia ... é pra entrar assim imediatamente numa pós-

graduação. Aí eu acabei ficando assim sem, sem fazer esse tipo de coisa. (Prof. 

Dandara) 

Então eu escolhi ficar esse primeiro ano é aprendendo a, a trabalhar na sala de 

aula, enfim, e, e depois eu iria entrar num mestrado. Hoje eu penso que, que um 

mestrado não seria mais na área de História. E vejo que que eu não tenho essa vontade 

sabe de, de dar continuidade na área da História porque eu me interessei mais pela 

área da Educação. [...] Então eu escolhi ficar esse primeiro ano é aprendendo a, a 

trabalhar na sala de aula (Prof. Alexandre) 
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eu terminei a faculdade, entreguei, para fazer a pós-graduação eu tinha que ter 

entregado o meu TCC, como eu entreguei em Dezembro, aí eu terminei as disciplinas 

em Junho mas entreguei em Dezembro, eu quis me dar esses 6 meses de descanso, 

porque fazer um trabalho, né a faculdade é algo que é uma coisa maçante, fazer um 

trabalho.... demora, daí eu falei não, vou descansar 6 meses e aí eu, aí eu agora no 

meio do ano com a pós-graduação. (Profa. Leopoldina) 

Outro detalhe bem interessante observado é a questão da desnecessidade em se realizar 

a formação continuada. Muitos dos docentes entrevistados observam que o fato de terem 

acabado de sair da formação inicial faz com que tenham bagagem suficiente para a atuação 

como professores e que, portando, não continuar os estudos não faz falta na atuação em sala de 

aula (oito professores anotaram tal questão em nove citações). Nota-se também que a prática 

de estudos durante o período universitário faz com que a necessidade de a formação continuada 

de maneira formal não seja tão relevante. Nesse caso, como em outros, podemos destacar que 

essa formação continuada seja substituída por uma formação permanente no meio escolar. As 

colocações abaixo elucidam melhor essa questão: 

eu acho que me angustia mais do que me atrapalha. Sabe? Me angustia muito saber 

que eu não to aprendendo sabe, me angustia muito saber que eu sou uma pessoa que 

lida diretamente com o conhecimento mas que não tá aprendendo. Lógico que que eu 

tenho um perfil de... é eu sou bastante sou autodidata(Profa. Hannah) 

 Primeiro porque eu gosto de ler bastante o que os alunos é, é têm curiosidade. Então 

essa formação continuada não seria uma formação assim, como é que eu posso dizer, 

é uma formação que eu vá ter um diploma no final, essa formação seria leitura de 

revistas de História, ah, filmes, conversas, debates, enfim, documentários, esses 

assuntos eu busco bastante, então eu vejo que, e é todos os meus alunos mesmo, 

entravam pra sala de aula  é que ajuda. (Prof. Alexandre) 

Porque a gente tinha um fórum, então a gente trocava muitas informações com os 

nossos colegas né, então eles falam "Ah, utiliza tal filme, é tal material", então eu acho 

que nessas conversas eu aprendi bastante. (Profa. Carlota) 

não sei se ter mestrado, doutorado, alguma coisa, auxilia trabalhando com alunos 

do ensino fundamental, sabe ensino médio, né, assim na minha visão limitada eu 

acho assim.. No que eu vejo, é esse tipo de curso é pra dar aula no ensino superior 

o que não é dos meus interesses assim de forma alguma assim. Então assim eu acho

que num... num, num é a falta, num existe sabe nesses processo assim de... de

continuar atuando na pós-graduação eu acho que não tá muito relacionado a isso...

(Prof. Dandara)

Eu acho que não não me atrapalha em nenhum momento essa questão de uma 

outra faculdade. É... porque assim, quando eu entrei para fazer História eu sabia o 

que eu tava fazendo, eu já tinha uma outra formação, eu sou formada em Logística. 

Eu entrei sabendo que era aquilo que eu queria, então eu fiz com coração, eu não fiz 

pra dinheiro. Dinheiro é bom? É, mas eu fiz com coração, então eu acho assim, eu me 

dei o que eu podia me dar dentro da faculdade. Então eu fiz bem feito o meu trabalho, 

então eu acho que não não... eu preciso de complemento, porque quatro anos de 

faculdade, eu acho que ela não... ela ela não, ela me dá a base, mas falta ainda alguma 

coisa né. A faculdade por mais que ela esteja inter... ela ela tá interagindo com 

tecnologia e outras, mas falta, porque estamos num mundo contemporâneo onde 

as informações chegam a todo momento, né como historiadores com coisas 

diferentes pedagogia é diferente, e que assim, se você não, não, não interage com 
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esse mundo, você fica em defasagem e é ruim pra sala de aula. (Profa. Leopoldina) 

Agora no fato de ser professor mesmo não, no sentido de que eu consigo dar aula, 

eu consigo dar conta das coisas que eu acho importante levantar pros alunos, mas eu 

gostaria sim de ter mais aprofundamento. [...] pro momento agora eu acho que o que 

eu aprendi na faculdade me ajuda de sobra, eu fato de tá pesquisando, o contato 

que nós tivemos com as biografias, acho que isso ajudou muito, às vezes acaba 

aprofundando bastante sem a nossa perspectiva. (Prof. Candido) 

não chegou o momento de, eu não, cheguei num ponto em que eu domino o que eu 

já estou fazendo com tamanha excelência que eu precise buscar mais conhecimento 

pra melhorar a minha excelência. Eu ainda tô usando todos os conhecimentos que 

eu tive na graduação, eles ainda estão se consolidando em mim. (Prof. Platão) 

é um compromisso meu que eu queria primeiro adquirir mais experiência em sala 

de aula pra depois fazer uma pós. Porque eu tinha várias dúvidas com relação à sala 

de aula, aquilo que eu poderia fazer, e eu queria ter um contato mais intenso mesmo 

com a sala de aula ainda que não tá completo e eu pra mim não chutando mas me 

baseando em torno de uns 5 anos pra eu ter uma aprofundamento na na escola 

pública e pra poder também ter uma abordagem que pudesse ajudar muito mais 

professores nessa formação assim, porque eu acho que a educação tá passando por um 

momento que precisa de professor mais atuantes e que não são parecidos com 

professores mais antigos. (Prof. Cândido) 

Mas nesse momento o meu desafio ainda é concretizar o que eu trouxe da 

graduação. Eu ainda não consegui usar tudo o que eu aprendi lá. Certo? Eu, eu 

preciso efetivamente utilizar todo esse conhecimento que eu  trouxe de lá antes de 

utilizar uma coisa nova em cima. Tá? Eu fiz uma graduação que eu me orgulho muito 

dela, eu trago muito material de lá, e nesse momento - não que eu não queria 

continuar estudando não, tá? - mas nesse momento estou 110% focado em fazer 

um bom trabalho. Em tirar de mim, do que eu tenho, tudo o que eu posso oferecer. 

(Prof. Platão) 

Nesse sentido, a escola se torna a instituição educacional e o espaço de formação 

continuada dos professores, que nesse caso necessita proporcionar recursos e tempo para que 

os educadores possam compreender sua própria realidade institucional, analisá-la e, assim, 

transformá-la. Tal questão vai de encontro com a colocação de Candau (1997) que considera 

que a formação continuada de professores deve se estruturar em torno de três eixos: a escola 

como locus privilegiado de formação, a valorização do saber docente e o ciclo de vida dos 

professores. Em princípio, a formação continuada deve partir das reais necessidades dos 

professores, isto é, da realidade vivenciada naquela comunidade escolar. Não existem fórmulas 

prontas, cada realidade tem uma necessidade diferente. Assim também, os conhecimentos dos 

conteúdos inerentes a cada disciplina devem receber tanto valor quanto aqueles que provem da 

experiência adquirida ao longo de anos trabalhados. 

Nesse caso a educação formal, caracterizada por ser altamente estruturada em 

instituições próprias, perde força pelos motivos colocados acima. A educação não formal 

então, processada fora da esfera universitária, ganha força, a partir do momento em que o 

docente procura outros meios para sua formação tais como leituras diversas, museus, meios de 
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comunicação, organizam eventos de diversas ordens, cursos livres, feiras e encontros, com o 

propósito do ensinar ciência a um público heterogéneo. Esses dados podem ser confirmados ao 

percebermos que pelo perfil levantado 72% leem livros para se formarem (gráfico 45), sendo 

que 57% afirmam ler cinco livros ou mais ano (gráfico 46). Além destes, os dados do perfil 

levantado apontam que 20% costumam ir a viagens históricas e participar de grupos de estudo, 

demonstrando bem esse processo de aprendizagem não formal, de acordo com os desejos do 

indivíduo, num clima especialmente concebido para se tornar agradável.  

Não se pode perder de vista que o processo de atuação na escola, com o grupo de 

professores, equipe gestora, funcionários, alunos, entre outros, assume-se também como um 

processo de formação denominada de informal, que ocorre de forma espontânea na vida do 

dia-a-dia através de conversas e vivências entre os diversos interlocutores ocasionais, tanto 

dentro do ambiente escolar como fora dela. Nesse tipo de formação, que ocorre muitas vezes 

de forma involuntária pelo docente iniciante, as reflexões se dão de forma mais despretensiosa. 

Tais dados nos mostra o quanto o desenvolvimento profissional docente tem ocorrido de 

maneiras diversas, muitas vezes sem mesmo com a intenção para tal. Por outro lado, para que 

tal formação continuada possa servir como desenvolvimento na profissão, ela deve ser vista 

com olhares reflexivos, para que não seja construída pela simples acumulação de informações, 

cursos, técnicas, mas pelo aprendizado e exercício, individual e coletivo, da ponderação crítica 

sobre as prática e os contextos de trabalho. Para tal é necessário que a escola forneça um 

ambiente para o debate e que o professor iniciante haja perante o processo de ressignificar seu 

saber e atuar na mudança percebendo suas lacunas formativas para serem docentes mesmo com 

pouco tempo de carreira. 

É importante destacar também que os docentes pesquisados além de terem consciência 

da formação continuada formal, apesar de não realizá-la, demonstram que pretendem obtê-la, a 

fim de progredir na carreira. Aprofundamento ou pretensões de crescer na carreira demonstram 

que o professor em início de carreira busca a valorização do saber docente como forma de 

desenvolvimento: 

Eu vejo que hoje a formação continuada seria mais pra eu ter uma base pedagógica 

de planejamento, de organização, de coordenação, mas em sala de aula num ... não 

me atrapalha. [...] Não faz falta. Não, não faz falta. Hoje eu sinto falta é da pedagogia 

talvez pra, pra mais na frente me tornar um, um coordenador ou alguma coisa 

assim, né. (Prof. Alexandre)  

eu preciso de complemento, porque quatro anos de faculdade, eu acho que ela não... 

ela, ela não, ela me dá a base, mas falta ainda alguma coisa, né. A faculdade por mais 

que ela esteja inter... ela, ela tá interagindo com tecnologia e outras, mas falta, 

porque estamos num mundo contemporâneo onde as informações chegam a todo 
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momento, né, como historiadores com coisas diferentes pedagogia é diferente, e que 

assim, se você não, não interage com esse mundo, você fica em defasagem e é ruim 

pra sala de aula. (Profa. Leopoldina) 

a pós graduação em si é, é digamos, financeiro nem tanto, mas pra, pra 

conhecimento voltado a área da História em si, né, não na profissão de professor, 

mas sim na no mundo acadêmico, fazer um mestrado, isso ajuda muito né, doutorado 

mas não, como historiador, a palavra certa. Como historiador, acredito que sim, tá, 

mas como profissionalmente não. (Prof. Tales) 

Eu vejo que a pós vai justamente aprofundar o conhecimento que eu tenho em 

alguma área, né, é, pra sala de aula, pra aquilo que a gente usa pro Ensino 

Fundamental. (Prof. Frederico) 

Acho que nem tanto pra dar aula para esses alunos do ensino médio, do fundamental, 

mas acredito que pra dar aula aí no ensino superior eu acho que ia ser, seria mais 

importante. (Prof. Candido) 

Cabe destacar que, sem uma reflexão sobre a mudança contínua e as permanências 

necessárias, a atividade do professor torna-se insuportável ao longo dos anos. Usando a citação 

de Karnal (2008, p. 11), “continuar descobrindo coisas em nossa área pode ser uma forma de 

diminuir bastante esse desgaste. Ler, discutir, reunir-se com outras pessoas interessadas em não 

morrer profissional e pessoalmente podem ser caminhos para atenuar  esse  desgaste”. 

As considerações apontadas anteriormente destacam então o quanto a formação 

continuada é fundamental no desenvolvimento profissional docente, porém, este processo 

formativo deve ser visto dentro da realidade desse professor que inicia a carreira. Verificar seu 

desenvolvimento profissional perante formações informais e não-formais tem sido a forma 

vigente nesse processo, no qual cabe a cada docente mobilizar os saberes necessários para 

filtrar, assimilar e ressignificar o que lhe possa proporcionar condições de crescimento na 

profissão. No entanto, tais considerações estão ligadas diretamente aos saberes da experiência 

desencadeada no processo diário de ser professor. No nosso caso especifico, esse professor se 

mistura muito com o ser historiador como podemos observar a seguir. 

10.3. Abordagens ligadas à experiência do cotidiano 

10.3.1 Sentimento de docência versus sentimento de Historiador 

Percebe-se pelas evidências de pesquisa desenvolvidas até aqui que o professor iniciante 

enfrenta muitos desafios, decisões e escolhas que podem desestimulá-lo ou estimulá-lo em 

relação aos enfrentamentos da docência. A entrada na carreira carrega a possibilidade de uma 

identificação, ou não, com o trabalho docente e pode desencadear processos de 

desenvolvimento profissional, como já fomos evidenciados acima. Nesse sentido, 

questionamos os docentes entrevistados no sentido de saber qual era o sentimento que lhe era 
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mais forte no momento: ser professor ou ser historiador? Tal indagação também foi realizada 

nos questionários enviados, em que, tal como vimos, 74% sentiam-se mais historiadores no 

inicio da carreira e 26% tinham sentimento de docência (Gráfico 16). Ainda em relação ao 

questionário, a pergunta seguinte foi qual era esse sentimento na atualidade e o resultado, 

relembramos, se inverteu, sendo que 76% se sentiam mais docentes naquele momento e 24% 

ainda se sentiam mais historiadores (Gráfico 17).  

Como foi explanado anteriormente, essas mudanças se dão por diversos fatores, tais 

como a rotina do dia-a-dia, a falta de perspectiva na historiografia, apego pelo ensino, etc. 

Mesmo assim, na intenção de aprofundarmos tais visões procuramos nos embrenhar mais na 

questão, tentando entender melhor tal questão.  

10.3.1.1 Sentimento Docente 

A partir dos resultados obtidos percebemos que nove docentes (foram cerca de vinte e 

quatro citações)261 disseram estar nesse estágio de sentimento, cada um em sua maneira de ver 

a docência. Um fator que chamou a atenção foi a questão da vontade própria pela docência. No 

questionário aplicado anotou-se que 85% dos professores iniciantes optaram pela licenciatura 

em História pelo gosto pela disciplina ou influência de algum professor (Gráfico 8). Isso 

justifica a perspectiva de alguns em ter consciência dos desafios a se enfrentar e dos sentimentos 

de docência. Essa visão pode ser observada nas anotações abaixo: 

a própria condição na qual eu optei por fazer licenciatura. Certo? A minha 

licenciatura é uma licenciatura madura, né, eu, eu brinco com a criançada, às vezes 

eles estressam, você né, eles querem saber até onde você vai, aí eu viro pra eles e falo: 

"Gente, eu não tô aqui forçado, eu pedi pra tar aqui. Fiquem à vontade!" (risos), tá, 

essa é a minha opção de vida. Certo? (Prof. Platão)  

Eu entrei na faculdade de História justamente porque com o pensamento de me 

formar professor. Eu já tinha os conteúdos, é... sempre desejei, sempre quis ser 

professor mas eu não me sentia um professor. Eu tinha a ... o... a carga horária ali 

né, como é que chama... [...] O currículo mínimo pra poder dar aula né, mas eu não 

quis cair de para-quedas numa sala de aula sem saber como é. Por isso que eu entrei 

na na licenciatura de História pra pegar um pouco dessa matéria, pegar um pouco de 

experiência, aprender um pouco com os professores pra me formar como 

professor. Não simplesmente um pesquisador. Ou aprender mais conteúdo. Né 

então eu trabalhei com pesquisa na na Fundação cultural mas o que eu queria 

mesmo era a sala de aula. (Prof.Frederico)     

Na verdade eu sempre, eu sempre quis ser professora entendeu, isso estava em 

mim, né, lógico que eu saí muito mais preparada, né, eu acho que eu saí muito mais 

preparada pra escrever um projeto de mestrado do que pra entrar na sala de aula e 

falar com com adolescentes e tal. (Profa. Hannah) 

261 Consideraremos as principais colocações de alguns docentes, focando no objeto das discussões. 
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Outro ponto que demonstrou tal mudança de pensamento e assim o sentimento voltado 

à docência está na realidade encontrada no ambiente escolar. Percebeu-se que com a interação 

com os alunos, o envolvimento com o fazer pedagógico e a necessidade de enfrentar o dia-a-

dia, construiu em alguns o sentimento de ser professor ou reforçou o mesmo. Guarnieri (2005, 

p.9) afirma que “uma parte da aprendizagem da profissão docente só ocorre e só se inicia em

exercício. [...] o exercício profissional é condição para consolidar o processo de tornar-se 

professor”. Isso não significa que a formação inicial não tenha sido importante e que a prática 

docente seja suficiente para a aprendizagem profissional, ou ainda que os princípios teóricos 

estejam separados da prática, mas sim um vivenciar na prática, misturando saberes pedagógico, 

historiográficos, sentimentos pessoais e afetivos, entre outros: 

A realidade deles. Falar com aluno, interagir com aluno, é... é ser pai, é ser mãe, é 

ser tio deles, né. Então assim, eu não posso utilizar essa coisa acadêmica, é hoje 

por exemplo eu tava dando aula , eu tava passando o conteúdo na lousa e falando 

de futebol com os alunos, mas para que depois eu voltasse pro conteúdo que eu tava 

dando e não assim, hoje eu me sinto muito mais professora e é eu prefiro me sentir 

professora do que me sentir acadêmica, é a realidade deles. (Profa. Leopoldina)    

A maior dificuldade é a afetividade. O aluno sobretudo em escola pública, pelo menos 

a minha experiência é essa, tem essa afetividade muito aflorada, no sentido positivo 

e negativo, então eu tinha dificuldade em trabalhar certos assuntos sem criar, ah... 

sem gerar no aluno, ah, apego ou repulsa. Entende? Então, eu tinha algumas, 

sobretudo ah meninas que me preocupavam muito, então essa relação professor-aluno 

né, pra mim era muito complicado porque "Ai, os exageros, os excessos", e meninos 

também uma vez que a idade muito propícia para namorinhos e tudo o mais, então eu 

sentia muita dificuldade ne-nesse, é nesse setor né, a afetividade dos alunos me 

preocupava bastante, me deixava até um pouco travado em alguns momentos, então 

sobretudo em alguns momentos em que você recebe a sala, né você está na porta ou 

sentado, você recebe a sala e... as pessoas, os alunos, vêm te cumprimentar e você e 

eu sentia dificuldade, "Como será que eu devo tratar?" né, eu, eu não quero ser 

uma pessoa indiferente, mas eu quero ter a atenção deles também. Então a 

afetividade pra mim é muito difícil até hoje, muito difícil saber como tratar o aluno 

sem gerar nenhum tipo de pensamento irônico referente às minhas intenções, ah na 

sala então ah. Sim, isso é uma dificuldade. (Prof. Eric)     

Eu acho que foi por causa do dia a dia na sala de aula. Porque quando eu sempre 

tive o sonho de não ser professora, mas em fazer História, fazer Arqueologia. 

Então esse foi sempre  o meu sonho. E daí no último ano de faculdade, quando eu me 

dei conta assim, "eu vou ter que ser professora", então ainda no final do ano eu não 

me preparei assim psicologicamente. Mas daí eu falei assim, daí acabou e eu falei 

assim: "Agora eu vou ter que enfrentar", tanto é que quando eu atribui aula eu 

fiquei assustada, porque eu atribui aula em escola que em Jacareí que era, é afastada 

do centro da cidade e uns anos atrás assassinaram a diretora na porta da escola. Então 

eu já fiquei pensando assim, eu nunca tinha dado aula mesmo, e eu fiquei pensando 

assim "E agora, como vai ser?" (Profa. Carlota)     

Nesse sentido, Guarnieri (2005) destaca que o processo de ensinar é um processo prático 

de transformação de saberes. Isso pode ser facilmente percebido nas colocações: “Falar com 

aluno, interagir com aluno, é... é ser pai, é ser mãe, é ser tio deles”, “Agora eu vou ter que 

enfrentar, tanto é que quando eu atribui aula eu fiquei assustada” ou “‘Como será que eu 
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devo tratar?’ né eu eu não quero ser uma pessoa indiferente mas eu quero ter a atenção 

deles também”. Tais colocações vão de encontro com a visão de Guarnieri (2005, p. 9) ao 

relatar que: 

[...] o aprendizado da profissão a partir de seu exercício possibilita configurar como 

vai sendo constituído o processo de aprender a ensinar. Tal construção ocorre à 

medida que o professor vai efetivando a articulação entre o conhecimento teórico-

acadêmico e o contexto escolar com a prática docente. 

Percebe-se que em alguns casos, apesar da universidade ter dado um foco maior na 

pesquisa que na docência (Gráfico 14), os docentes encontraram no meio acadêmico a vontade 

se serem professores. Tais respostas se dividiram em dois grupos: aqueles que viram nos 

professores alguém em quem se espelham e assim ter ânimo para lecionar e aqueles que 

observaram na parte cientifica e métodos, incentivos para reproduzir os saberes histórico-

pedagógicos. Dentro deste último grupo, a ênfase das disciplinas pedagógicas e o lado científico 

da universidade fizeram com que os professores Frederico e Candido conseguissem ver a sala 

de aula com base nos conceitos estudados anteriormente. Ambos os professores destacaram em 

suas entrevistas que:  

A gente teve disciplinas aí justamente pra fazer essa relação entre ligar os 

acontecimentos do passado com o do caminho que a gente fez até chegar hoje, né 

então a Universidade deu munição pra gente. Né, muniu a gente pra saber 

justamente quando o aluno virava "Ah, mas professor, mas porque eu preciso 

saber tal", a gente tem a lei aristocrática até hoje no Brasil, a gente tem elites 

latifundiárias até hoje no Brasil, então pra que, que a gente precisa saber do, do 

período, da fase da cana de açúcar no Brasil? Ou do café no Brasil? É a mesma elite 

que está no poder até hoje. Ela não tá naquele livro de História pontualmente naquela 

página, você vira a página e ela acabou. (Prof. Frederico) 

Acho que a faculdade deu muito certo pra mim. Não sei se acontece a mesma coisa 

com os outros alunos e agora professores, mas a faculdade deu certo pra mim. Eu tive 

contato com a ciência. Eu não vejo não desânimo diante dessa, dessa realidade 

que eu vivencio porque a faculdade me preparou por isso, eu estive atento quando 

os outros professores falavam e não é mentira, o que eles vivenciaram, não é mentira. 

Aquilo eu acho que eu pude avançar gradualmente pra essa visão mais complexa 

que é hoje a educação. Foi, é, esmiuçado a tendência política e eu não sei se acontece 

isso nas outras disciplina mas na História isso pra nós é fundamental e eu entendo o 

que acontece na escola. Eu me vejo assim, eu entendo o que acontece, eu entendo por 

que. Isso é em todas... tudo aquilo que nós aprendemos na faculdade não é uma coisa, 

não é que eu aprendi as matérias que são mais pedagógicas que elas que vão dar 

respaldo pra eu atuar quando eu tiver fora da sala com os professores e com a 

instituição, mas acho que tudo aquilo que nos aprendemos, análise do discurso, é 

alguns aspectos psicológicos de alguns movimentos, tudo isso funciona. Quando 

eu olho os outros professores mais antigos que são de uma outra geração eu consigo 

entender porque eles muitas vezes tão mais desanimados que nós que estamos e 

chegando e também consigo entender porque alguns professores que tão chegando já 

aderem a isso, a essa visão mais negativa e não vê perspectiva. Eu acho que a 

faculdade, pelo menos para mim, deu conta de fazer isso. (Prof. Cândido)     
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O foco observado por esses docentes demonstra o quanto conseguir dar significados e 

sentidos para o saber histórico-pedagógico em sala de aula pode fazer com que se mude uma 

postura e se assuma dentro de sua função. A universidade nesse caso passou a ser o aporte 

necessário, seja no conteúdo ou no método. A grande questão nesse caso não foi apenas o que 

se aprendeu no meio universitário, mas como esse aporte foi convertido em saberes didáticos, 

demonstrando então o desenvolvimento profissional docente. 

Outro grupo focado também teve aproveitamentos do meio acadêmico, transformando 

suas concepções de professor, porém, menos pelo lado técnico, mas, mais pelo lado da 

observação, sentimento e contato. Esses docentes conseguiram no currículo oculto aprender a 

gostar da docência e assim se espelhar para sua atuação. As exemplificações das professoras 

Carlota, Hannah e Leopoldina deixam tais questões mais nítidas: 

Ela (universidade) foi útil desde o conteúdo aos professores, a saber quem eu 

queria ser ou não enquanto professora, porque assim, dentro da faculdade você tem 

diversos professores né, então tem diversas pessoas com personalidades diferentes, 

cada uma com sua pedagogia e seu jeito de ser. E... de alguma forma isso já já é o 

início né, pelo menos o início de como que você vai agir dentro da sala de aula, porque 

a faculdade é uma sala de aula. (Profa. Leopoldina) 

Eu acredito que não tenha sido nem assim a parte teórica, mas acredito que foi 

assim mais o suporte dos professores na atenção, nas conversas, e eu por ter feito 

estágio com alguns professores então acho que eu senti isso bem diretamente. Porque 

foi assim nas conversas informais e formais que eu aprendi bastante. (Profa. 

Carlota) 

eu não tô eu não tô pensando assim só no... hm, nas informações, assim na 

universidade como como local de transmissão de informação e de conhecimento, 

não tô pensando só nisso, isso também, nos autores que eu li, é... enfim as discussões 

que eu tive, os trabalhos, seminários, tudo foi muito enriquecedor sim, que acho 

que era a função da Universidade.  Mas acho que o contato com certas, com certos 

professores, né, que que são grandes pesquisadores, é e a própria... eu acho que o 

próprio meu fazer-se como estudante sabe? E se fazer-se como estudante assim, ter 

a consciência do que, que.. do que, que foi essa trajetória como estudante assim 

também me ajuda muito hoje a, a olhar pros meus alunos e entender alguns 

conflitos deles, algumas dificuldades deles. [...] Eu acho que é, eu acho que é a 

vivência sabe, eu acho que é isso mesmo. Conviver e ter estudado ali né, com tanta 

gente bacana, com tantos tantos grandes nomes assim, eu acho que mais do que só 

ler eles né, poder conviver com eles foi o ponto que mais me ajudou assim. (Profa. 

Hannah)     

Tais colocações nos recorda que o professor iniciante, antes de ingressar na escola, como 

docente, já viveu inúmeras experiências que o constituiu por meio de diferentes relações 

sociais e de discursos que circulam na sociedade. Uma dessas relações está ligada com a 

própria universidade, seus professores e métodos. Segundo Cavaco (1999), diante da falta de 

autoridade perante os alunos e do desafio de agir nas diversas situações problemáticas na prática 

escolar, o professor iniciante pode se basear em experiências tidas como aluno. Por outro lado, 
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é importante destacar que essa formação do docente está sempre inacabada, ou seja, está sempre 

em processo, até ao momento em que este crie sua própria personalidade ou sua identidade. 

Nesse caso, o conceito de desenvolvimento profissional docente pode ser observado pelo 

processo de constituição do sujeito, de transformar-se ao longo do tempo ou a partir de uma 

ação formativa. Revisando Garcia (2009, p. 26) a concepção do termo “desenvolvimento” 

sugere evolução e continuidade, rompendo com a tradicional justaposição entre formação 

inicial e continuada como algo concluído ao seu término. 

 Quando esse processo de desenvolvimento profissional ocorre podemos considerar que 

ocorreu o ressignificado do saber acadêmico, seja ele metodologicamente ou comportamental, 

ou seja, nos métodos utilizados ou nas atitudes observadas.  

Segundo Lima (2010) o saber fazer do professor iniciante não é uma caixa de surpresas, 

mas uma intervenção ressignificada e intencional. Para o autor, a ação pedagógica do professor 

tem origem numa leitura de mundo, da realidade de sua turma, do conhecimento e trocas entre 

os sujeitos. Nesse sentido, o aprender a ensinar é um ato consciente tendo em vista que o 

trabalho com a realidade envolve uma responsabilidade pontual: “o planejamento de ações que 

favoreçam o desenvolvimento de seus alunos num movimento de ressignificação de 

conhecimentos” (LIMA, 2010, p. 29). Sendo assim, o professor que começa a carreira tem 

consciência de que não está acabado e que o processo de ressignificação do mundo universitário 

para o mundo escolar deve ser uma constante do ato de ressignificar os saberes. Tal questão 

pode ser facilmente observada nas considerações da professora Carlota ao considerar que: 

A gente nunca vai ter a bagagem suficiente pra entrar em sala de aula. Porque é 

um mundo completamente diferente. Então eu acredito assim que eu não estava e 

ainda não estou completamente preparada pra uma sala de aula. Sempre vai 

haver uma coisa assim que eu preciso parar e pensar como que eu vou agir. (Profa. 

Carlota) 

Segundo Garcia (1999, p. 116) há uma tendência geral na literatura em verificar o 

professor principiante “como uma pessoa passiva que se ajusta às forças exteriores da 

instituição”. No entanto, percebe-se que a partir do momento que sentimento docente é aflorado 

a partir da ressignificação dos saberes, podemos dizer que este não é um ser tão pacífico que 

apenas reproduz forças exteriores da instituição. Nota-se pelas colocações que o professor 

adquire elementos da cultura escolar, mas também problematiza certos aspectos provocando 

transformações e intervindo na sua própria (re)construção docente. As considerações dos 

professores abaixo exemplificam essa ressignificação e a construção da identidade docente: 
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é um momento que eu acho que começa a repensar as coisas assim né, e aí eu acho 

que você vai pegando tudo aquilo que você aprendeu e vai ressignificando sabe. 

Eu acho que não é uma, não é uma mudança, do era, eu me sentia historiadora 

agora eu me sinto professora. Acho que essa transição passa por, porque eu 

ressignifiquei tudo aquilo que, que é considerado conhecimento do historiador, eu 

ressignifiquei tudo isso pra, pra caber na sala de aula sabe. E... aí meu sentimento 

foi virando de professor assim. [...] Foi a prática. Foi tentar mesmo a ajustar aquilo 

que eu conhecia, que eu achava tão rico né, aquele conhecimento que eu achava tão 

rico, tão importante, tão necessário, e e sei lá dar alguma função prática pra ele 

sabe, alguma função prática mesmo. (Profa. Hannah)       

 

Me ajudou, é, me fazendo conhecer a desconstrução dos temas que eu já 

conhecia, sobre História. É todos os mitos relacionados ao estudo de História, todas 

as novelas criadas por mim sobretudo quando eu entrei na faculdade eu queria estudar 

mitologia, religião, ah, enfim História Antiga, História Oriental, e quando... um pouco 

mais adiante no curso a gente começou a entender que a desconstrução dos 

valores ah do senso comum né que me foi passado pelo senso comum é foi muito 

importante pra que eu pudesse ensinar História hoje em dia. Então ah então eu 

não sou um historiador porque eu assisto History Channel três vezes por semana, 

eu não assisto nada, mas enfim, um historiador não é um cara que conta história, 

não é qualquer um né, historiador é o é aquele que tem compromisso não com a 

História, porque essa não existe, mas sim tratar aquilo e pensar sobre aquilo que 

é proposto. Então não se trata de de apresentar a Revolução Francesa não se trata 

ah de apresentar a Revolução Industrial, não se trata de apresentar nada, se trata 

de pensar sobre essas coisas, e a faculdade me fez pensar. Pra mim era tudo 

pronto. Sabe aquela coisa do final do arco irís né? Então "Olha, o que é..." vamos 

usar um tema aqui, ah... vai a Revolução Industrial. "O que é Revolução Industrial?", 

peraí, vou lá buscar a formula, a resposta, beleza, Revolução Industrial é isso, isso e 

isso. "Não, calma aí, espera, vamos pensar sobre".(Prof. Eric) 
 

o que fez mudar é... é o tempo. É, experiência, tá. É essa experiência me ajudou a a 

mudar essa opinião. Tá? É porque na na faculdade eles, acredito eu que lá a gente 

aprende mais a ser historiador do que professor professor propriamente dito, então 

acho que posição do próprio exercício, porque é uma ilha, depois que você sai, você 

termina a faculdade,  você fica meio que perdido: "Nossa e agora, onde vou 

entrar?" aí você tem que encarar a sala de aula né, pra ganhar o seu dinheiro. Então é 

é essa ilha, esse rompimento, quando você chega lá "Pô meu e agora, como que vou 

fazer, será que eu vou conseguir?" Então tem esse processo, que você começa a 

olhar, por mais que tenha todos os problemas de de gestão, da própria a educação em 

si, é a a experiência ajuda, esse contato com o aluno ajuda muito, então o que me 

ajudou a mudar essa ideia né, a a ... mais historiador ou, foi na questão do tempo 

mesmo. Tá, essa experiência que eu adquiri dando aula. (Prof. Tales)                 
 

Quando eu entrei na Universidade, eu me lembro que a professora, a primeira aula, 

ela falou assim: "Lembram tudo aquilo que vocês aprenderam na escola?" e eu aprendi 

naquele método antigo, da decoreba. "Se vocês aprenderam direito, esqueçam tudo, 

que agora vocês vão aprender História". E eu fiquei pasmada quando eu descobri 

que Tiradentes não era herói. Então eu falei assim: "E agora, vou aprender tudo de 

novo". Então pra eu ter é a mesma coisa com a sua pergunta, pra eu começar a pensar 

foi como os alunos de agora, só que eu acho que pra eles é um pouco mais fácil, porque 

pra eles tem aquilo da tecnologia, eles têm mais o que buscar, mas pra mim foi o que 

já estava né, já tinha assim um processo já formado, era mais complicado, mas isso 

fez com que eu gostasse mais de História, porque eu sempre gostei de História, desde 

que eu era criança, mas era assim, era ler e aceitar aquilo. Né, eu não tinha isso "Mas 

por quê?", "Ah, porque foi assim, então tá", então aprender a pensar e a interpretar 

pra mim foi assim um grande marco. Me interessou mais ainda, então eu acho 

que isso, aprender a pensar e refletir fez com que eu gostasse mais ainda e isso a 

minha paixão pela pesquisa. Também contribuiu por causa disso. (Profa. Carlota) 
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A visão do pensamento historiográfico como algo pronto e pré-estabelecido demonstra-

se cair a partir do momento em que o professor iniciante verifica os conhecimentos de forma 

contextualizada a partir de certo “grau de significação ou ressignificação para os indivíduos ou 

grupos sociais” (LIMA, 2010, p. 25). Isso significa que tal ressignificação pode possibilitar com 

que o processo de ensino-aprendizagem não seja ao estilo de uma educação bancária, no qual o 

aluno é visto como uma caixa vazia, depositando assim todo o conhecimento planejado. 

Algumas considerações destacadas chamam a atenção para tal abordagem tais quais: “você vai 

pegando tudo aquilo que você aprendeu e vai ressignificando”, “Me ajudou é me fazendo 

conhecer a desconstrução dos temas que eu já conhecia, sobre História”, “eu fiz uma 

faculdade de História, mas a, a sala de aula eu não posso ser só historiadora”, “a 

experiência ajuda, esse contato com o aluno ajuda muito” e “Se vocês aprenderam direito, 

esqueçam tudo, que agora vocês vão aprender História". 

O sentimento docente aqui percebido desses professores se deu por certo grau de 

sistematização da própria intervenção de forma intencional e consciente. Lima (2010) considera 

que os desdobramentos ou explorações dos elementos em aula não deve ser entendido ou 

confundido com um local de improvisações já que, como percebido no caso dos últimos 

docentes apresentados, houve a preparação da aula, a reflexão de possíveis atividades 

significativas para o grupo, objetivando que o desenvolvimento de ações contribua para que as 

metas ou finalidades da educação sejam alcançadas.  

Dentro dessa linha de pensamento Lima (2010, pp. 29-30) salienta que: 

Assim, compreendemos que ao considerarmos a leitura do real, temos que pensar no 

desenvolvimento das competências e habilidades dos alunos e como estabelecermos 

as interconexões necessárias para que se tenha a valorização do ator social e a 

produção do seu conhecimento. A sensibilização do professor para o aproveitamento, 

indagações e recorrências podem contribuir para uma intervenção pedagógica 

ressignificada (o desenvolvimento das hipóteses e conhecimentos por meio da leitura 

do contexto real) e intencional (atividades possíveis para o desenvolvimento das 

atividades mediadas pelo material fornecido pelas interações).  

É interessante destacar que todos os professores citados que conseguiram desenvolver 

esse grau de ressignificação dos saberes acadêmicos em saberes de sala de aula se sentiam mais 

historiadores que professores nos primeiros dias da carreira. Tais docentes imbuídos em uma 

perspectiva profissional coerente com sua realidade criaram novos olhares, novas leituras 

conceituais reavaliando sua formação e seu papel social enquanto educador e construtor de 

opiniões “na ponderação dos saberes pedagógicos necessários ao exercício de sua ação 

interventiva na escola e nas descobertas do homem e do mundo” (LIMA, 2010, p. 9). Isso nos 

mostra mais uma vez o quanto o desenvolvimento profissional docente acontece perante a 
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adversidade e assimilação do contexto vivido, analisando-o de forma reflexiva e 

ressignificativa. 

10.3.1.2 Sentimento Historiador 

Como já citado anteriormente, o sentimento Historiador ao final da graduação 

prevaleceu. Muitos dos que se consideram mais docentes hoje, ainda mantêm em seus 

sentimentos essa visão da historiografia em si, como se pôde perceber nas declarações dos 

professores entrevistados.  Em pesquisa realizada por Henrique (2015, p. 272), essa é uma visão 

que afeta a formação da área de História em diversas áreas do Brasil, tais como na região Norte 

(Pará) e no sudeste (Rio de Janeiro), no qual o “conjunto das respostas, sobressai a ideia de que 

os graduandos não devem esperar sair da universidade preparados para ministrar aulas, 

devendo esta habilidade ser buscada ‘na prática’, ou seja, depois de inseridos no mercado de 

trabalho”. Fica nítido que a falta de atividades pedagógicas que auxiliem o desenvolvimento 

entre a educação e a ação do historiador faça com que os sentimentos sejam voltados para a 

pesquisa sem ligação com o fazer didático. Não há dúvida de que a experiência é a melhor 

universidade para se aprender a lecionar, porém, não podemos deixar de lado que a universidade 

tem também sua função muito relevante.  

Percebe-se que se estabeleceu que o lugar da pesquisa ou produção científica é a 

Universidade, com recursos governamentais, status de pesquisador, salários melhores, 

condições de trabalho melhores, etc. Sendo assim, ser Historiador permite ao profissional o 

status superior ao profissional do ensino básico, no qual têm salários sofríveis, condições de 

trabalho precário, excessiva carga horária, indisciplina dos discentes e seu trabalho não 

reconhecido pela sociedade. Perante esses fatos não é de se estranhar que muitos dos 

ingressantes nas universidades tenham como sonho de consumo o mundo acadêmico e ao 

mesmo tempo coloque o ensino básico como segunda opção. Esse lado pessoal torna-se muito 

forte no momento da decisão tomada pela pesquisa, tal como podemos observar nos relatos 

abaixo: 

Pesquisa meio que tira o ar que eu respiro, sabe. Sabe, é... quando eu me 

identifiquei desde o 1º dia de estágio, foi em estágio que eu comecei, desde o 1º dia 

de estágio, até o dia de hoje, o dia de amanhã, sabe eu não consigo não consigo parar, 

sabe foi uma coisa meio que viciante, é... comecei a procurar, ler por conta própria, 

eu queria, é uma coisa meio que...  coisa maluca, eu começava a pesquisar por conta, 

queria conhecer mais, uma sede, um amor pelo conhecimento mesmo. Tem um lado 

meu que não consegue mesmo se desvencilhar do lado pesquisador, eu tava na 

sala de aula, mas  tava sempre pensando, né, o que era mais importante pra mim, 

né, eu não ia ganhar nada por aquilo. [...] me sentia mais pesquisador do que 

professor né, agora podia me dar bem né, no laboratório de pesquisa, não o 
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pesquisador você tem em qualquer lugar né (risos) ele não precisa de um laboratório, 

ele precisa de um lugar quieto pra poder fazer o seu trabalho, agora numa sala 

de aula, nossa, totalmente é totalmente diferente... do cara pesquisar e ... é 

totalmente diferente sabe, não me sentia. (Prof. Zapata) 

também por minha parte também, eu também eu eu formei meu currículo mais 

voltado pra área de pesquisa, aí quando eu buscava um estágio eu buscava nessa 

área, era o meu desejo, era o meu desejo isso ir pra essa área de de pesquisa ... 

mesmo sabendo que eu teria que enfrentar a sala de aula. Falta de interesse 

também quando a gente vai as práticas pedagógicas também o pessoal torce o 

nariz e e pede pra que isso seja o mínimo possível. Porque quer entender mais a 

própria própria História do que.. vai enfrentar [...] minha própria história né que 

que que eu mais fui pra parte (risos) de lecionar ginástica cerebral ao invés de ir 

pra assumir como professor de História, mas e aí dar continuidade em vez disso de 

de sala de aula, dar continuidade na... na pós e continuar pesquisando, fazendo 

trabalhos, né eu acho que isso me levou me levou a pensar nessa visão. É lógico, 

preparação também né, nada é... você não tem um uma preparação (Prof. Prestes) 

eu acho que desde o primeiro ano a gente houve falar das iniciações científicas da 

vida... das pesquisas, e a gente assim, a gente é auxiliado nesse processo, eu mesmo 

fiz estágio no Pró Memória, no.. até na Fundação Cultural tive de trabalhar com 

pesquisa também, então assim acho que desde o... sei lá, desde os primeiros seis 

meses de de faculdade eu já tava trabalhando em alguma coisa de pesquisa assim, 

voltado pra área de pesquisa. [...] que eu não vejo a sala de aula como algo 

definitivo para mim, sabe? Não consigo ver a sala de aula, como algo definitivo, não 

me vejo estar dentro de sala de aula, nunca quis isso. Então... assim acho que todos 

meus sentimentos em relação à sala de aula tá num processo assim temporário, "é 

temporário, é temporário". Isso até quando... (risos). Então é acho que é por isso que 

... eu não consigo pesar sabe, "sou mais professor de sala de aula", se algum dia eu 

assinar isso aí fico na área de educação como professor, entendeu? É... então assim... 

é meio difícil pesar essas coisas assim. Eu acho que ainda, tipo assim, eu tenho um 

período que desenvolvi mais técnicas voltados pra pesquisa do que pra... sala de 

aula. (Prof. Dandara) 

O que se pode perceber nas considerações desses professores é que o sentimento voltado 

para a pesquisa é algo muito apurado neles, fazendo com que vejam a sala de aula como 

momentâneo em suas carreiras. Essa questão pode ser vista nas citações “eu tava na sala, mas 

tava sempre pensando, [...] o que era mais importante pra mim, né, eu não ia ganhar nada 

por aquilo. [...] me sentia mais pesquisador do que professor”, “mesmo sabendo que eu 

teria que enfrentar a sala de aula. Falta de interesse também quando a gente vai as 

práticas pedagógicas” e “Não consigo ver a sala de aula, como algo definitivo, não me vejo 

estar dentro de sala de aula, nunca quis isso.”. 

É interessante que esse modo de ver a licenciatura e a pesquisa é algo colocado até 

mesmo pelas elites intelectuais e politicas, colaborando para essa divisão do trabalho na área 

de História. Um exemplo bem claro disso ocorreu em 2001 quando ex-presidente da República, 

Fernando Henrique Cardoso, durante uma cerimônia de entrega de um prêmio nacional de 

inovação tecnológica afirmou que: “Se a pessoa não consegue produzir, coitado, vai ser 

professor. Então fica a angústia: se ele vai ter um nome na praça ou se ele vai dar aula a vida 
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inteira e repetir o que os outros fazem” 262. Essa afirmação do ex-presidente pode ser sentida 

nas considerações dos docentes citados, onde se destaca a dicotomia entre pesquisa e ensino e 

automaticamente a desvalorização da educação básica e do universo da pesquisa. Isso fica bem 

claro no discurso do professor Dandara ao relatar que “esse não foi o maior sonho da minha 

vida. Tipo assim. Não tem um sonho acadêmico de vida né, licenciatura não há opção de 

vida” ou mesmo do professor Alexandre ao relatar que “Porque quando eu entrei na sala de 

aula, o meu sentimento a minha ideia inicial era dar continuidade no mestrado, na 

pesquisa”.  

Outro ponto importante percebido nos relatos refere-se à influência do meio 

universitário. Se recordarmos o gráfico 14 ver-se-á que 91% dos inquiridos apontaram que a 

maior ênfase obtida durante a universidade foi para estudos historiográficos e apenas 9% 

apontaram a ênfase nas questões pedagógicas. Esse pensamento hermenêutico produzido pelos 

historiadores dentro das universidades trouxe consequências culturais que levaram a uma 

divisão social do trabalho dentro da área da História: a pesquisa e a produção do 

conhecimento histórico (historiadores e professores universitários) e a reprodução do 

conhecimento (professores licenciados em História). Essa diferença de status, leva ao 

pensamento de que o pesquisador realizaria o trabalho tido como refinado e específico e o 

professor atuaria em uma função manual, menos nobre e significante, impregnou-se nos 

discursos histórico e educacional ao longo do tempo, como visto na discussão bibliográfica. 

Essas considerações colocam a universidade como um local de conteúdo, 

armazenamento de informações e atuações para se trabalhar com esse material no mundo da 

pesquisa. Segundo os professores entrevistados, a universidade não tem sido capaz de 

transformar esse conteúdo e essa pesquisa em fins pedagógicos. Os relatos abaixo destacam 

essas colocações:  

É então é um processo que vem da formação também a gente a... a nossa formação 

ela incentivava bastante a... a produção de trabalho científico, esse tipo de coisa, 

eu acho assim, é muito positivo mesmo assim abrir esses horizontes para os alunos, 

esse tipo de coisa, eu acho que precisa disso sim. (Prof. Dandara) 

262 A entrevista foi retirada do jornal Folha online do dia 27/11/2001, intitulada “Para FHC, professor é 'coitado' 

que não conseguiu ser pesquisador” no qual sua integra registra que: O presidente Fernando Henrique Cardoso 

cometeu hoje uma gafe com os professores durante a cerimônia de entrega do prêmio nacional do Finep de 

inovação tecnológica. Ao relatar sua experiência como professor no Instituto de Estudos Avançados de Princeton 

(EUA), FHC afirmou que os pesquisadores e bolsistas da universidade que não conseguiam produzir viravam 

professores. “Se a pessoa não consegue produzir, coitado, vai ser professor. Então fica a angústia: se ele vai ter 

um nome na praça ou se ele vai dar aula a vida inteira e repetir o que os outros fazem”, afirmou o presidente. Ao 

encerrar discurso na cerimônia de entrega do Prêmio Finep de Inovação Tecnológica, FHC afirmou: “Lá (o 

instituto de Princeton) é um lugar de pessoas selecionadas nos Estados Unidos, de jovens PhD, os mais brilhantes 

_eu não era, porque eu já era professor, eu não sou brilhante, mas estava lá”. 
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faculdade ela ela me ensinou mais a trabalhar com com fontes, com documento e 

pesquisa, mais quando entrei na sala de aula, vi o livro didático, vi o currículo, , 

a primeira coisa que que me apresentaram que eu não sabia, sabia dos PCNs na 

faculdade né, é até mesmo nas matérias pedagógicas eu senti falta na hora que eu 

entrei na na sala de aula. (Prof. Alexandre) 

eu acho que é a o conteúdo que a faculdade me dá é um conteúdo extremamente 

acadêmico [...] Eu acho que muito conteúdista, a faculdade ela é muito conteúdista, 

principalmente no curso de História. É muito conteúdista porque assim, você tem que 

ler muito, você tem que né, estar antenado em vários textos, vários autores, mas a 

prática, essa prática essa coisa do dia a dia com o aluno, poderia ser muito 

melhor. Acho que foi uma falha da Universidade. (Profa. Leopoldina) 

A partir do momento que você tem, que você faz uma licenciatura, mas a faculdade 

adota uma política mais de pesquisa, acontece aquilo que eu falei pra você; [...] essa 

interação que eu tenho com os alunos dentro da sala de aula é que me faz cada dia 

mais é reforçar a minha ideia inicial de de ser professor. Porque é muito, pra mim é 

muito bom ter essa esse contato com eles. O curso que eu fiz ele tinha, uma 

conotação muito forte para a área da pesquisa, então de certa forma eu discordo 

um pouco dessa linha é adotada pela faculdade. Eu discordo um pouco, porque 

a partir do momento que um curso que ele se declara como uma licenciatura, 

então ela tem que ser voltada para a licenciatura. (Prof. Cabral) 

Sabe por quê? Porque quando (risos) quando eu entrei, quando... tem a, dentro do 

dentro do curso, tem muito, é, tinha muito incentivo pra você entrar é na pesquisa, 

né, tanto nas aulas quanto a própria as próprias disciplinas, o trabalho o trabalho 

de TCC é um deles né... (Prof. Zapata) 

pra entender também é contexto histórico, cronologia né, é saber por exemplo 

questões cria... analogia, é... anacronismo, é essa questão toda de da da própria 

História em si né o conhecimento histórico, os professores passaram sim é é essa 

ideia pra mim.  (Prof. Tales) 

Eu acho que quando a gente sai da Universidade a gente tá muito muito inflamado 

com todos com tudo aquilo que a gente leu né, sei lá a gente discutiu Filosofia da 

História, a gente sabe a gente tá falando de Frankfurt sabe, da Escola de Frankfurt 

(risos), acho que a gente sai muito inflado com com tudo isso que a gente tomou 

contato né. E acho que a cabeça vem vem pensando nisso. Muito em teoria que a 

gente querendo ou não tá fechado né nesse universo da da academia. Daí quando 

você entra na sala de aula, as coisas são bem diferentes né, não tem como eu 

querer discutir Hegel com um menino do 6º ano. (Profa. Hannah) 

Esses relatos podem ser entendidos ao observarmos que, apesar de muitos dos cursos 

universitários  de  História  terem  unido os currículos de bacharelado e licenciatura, as 

barreiras entre o campo historiográfico e o pedagógico ainda são marcadas por conflitos e 

embates. Em outros casos, como em universidades públicas, as disciplinas que preparam o 

historiador para atuar como docentes estão fora dos departamentos de História ligados ao setor 

de educação das universidades, unidas às práticas das outras licenciaturas. 

Essa realidade, apesar de não impossibilitar contatos e parcerias entre cursos de 

graduação e pós-graduação das áreas da História e da Educação, acaba por reforçar a separação 

entre pesquisa e ensino. Isso pode ser facilmente percebido nos termos “trabalho científico”, 

“trabalhar com fontes”, “conteúdo extremamente acadêmico”, “a faculdade adota uma 
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política mais de pesquisa”, “tinha muito incentivo pra você entrar é na pesquisa”, 

“contexto histórico, cronologia” ou “teoria que a gente querendo ou não tá fechado né 

nesse universo da academia”. Isso não significa que tais conceitos não devam ser utilizados 

pelo professor, pelo contrário, tais conceitos são essenciais para o docente de História, o 

problema está na falta de preparação em transformar esses conceitos no fazer pedagógico. Isso 

fica bem destacado ao retomarmos as discussões bibliográficas nas considerações de Peter Lee 

(2001) e suas investigações na Educação Histórica, também denominadas Cognição 

Histórica, centrada no pressuposto de que quem ensina obrigatoriamente necessita conhecer 

as ideias históricas dos alunos para que possa realizar uma intervenção na qualidade das 

aprendizagens dos mesmos. Ora, isso só se consegue através de conceitos historiográficos 

vistos na universidade e bem analisados como um bom historiador. Outro pensador nessa 

mesma linha de pensamento, porém da escola alemã, é Jörn Rüsen (2001, p. 32) no qual verifica 

as relações entre a cultura histórica e aquela produzida  nas  instituições  de  ensino na intenção 

de aproximar  esses  dois  campos, que surgiram e atuam até hoje de forma separada, onde 

segundo o autor: 

Como os historiadores do século XIX se esforçaram para tornar a história uma 

ciência, este público foi esquecido ou redefinido para incluir apenas um pequeno 

grupo de profissionais especialistas treinados. A didática da história não era mais o 

centro da reflexão dos historiadores sobre sua própria profissão. 

Tal distanciamento, obviamente, reflete na sala de aula. Esse discurso também foi 

verificado entre os docentes, no qual percebe o choque de realidade dentro do choque entre a 

academia e a realidade. O distanciamento pode ser visto tanto dos docentes acadêmicos, dos 

conteúdos analisados e dos objetivos a serem empregados. Tais discursos podem ser vistos 

abaixo: 

E tem esse tem esse lado que incentiva você à pesquisa, a você pesquisar à partida, a 

partir desse caminho né, e como a mais tem um diferencial, que foi entrar fazendo 

iniciação científica. Fazer iniciação científica como se fosse um marco sabe, foi 

uma divisória sabe, foi como se eu tivesse entrado numa outra faculdade. Uma outra 

faculdade. Aquilo quebrou tudo. Se tivesse feito só graduação seria eu não sei o que 

estaria fazendo hoje, então estaria dando, dando aula, estaria me dando bem, mas 

fazer iniciação científica me abriu uma outra porta, uma outra maneira de 

pensar, e... é muito difícil porque você... quando você entra, é trabalha, trabalha, seu 

trabalho, você consegue, faz o seu trabalho como uma realização pessoal, nada de 

trabalho alienado, não é um trabalho negativo mais que você "Pô, não aguento 

mais terminar essas horas aqui", eu gostava de pesquisa. (Prof. Zapata) 

o conteúdo que eu aprendi, os professores que eu tive, foram professores que

poucos tiveram contato com a realidade da escola pública, ou de uma outra escola

particular, eles tinham contato com só com nível acadêmico, então assim eu me

sentia muito mais historiadora do que.. professora, não não tem como, devido a

esse conteúdo que a faculdade te dá né, ela não me dá uma coisa pequenininha, ela



420 

me dá uma coisa grande e uma coisa extremamente teórica, que jamais eu vou poder 

levar para a sala de aula. (Profa. Leopoldina) 

Mesmo sabendo da licenciatura, você tá formando um professor, não é? Mas só que 

na realidade isso não aconteceu, essa essa prática eu vim a ter fora da 

Universidade. A Universidade muito mais me fez uma Leopoldina historiadora, 

mesmo sendo licenciatura, do que uma Leopoldina professora. (Profa. Leopoldina) 

quando o o docente quando o universitário se forma e aí ele já é um já já é um 

docente e ele vai pra sala de aula, ele acaba tendo esse conflito que aí acaba ele ele 

acaba tendo determinadas decepções que ele talvez não enxergou no estágio o que 

deveria enxergar. (Prof. Cabral) 

É... É é o que o processo... de seleção no mercado de trabalho a grande maioria cai 

pro lado de da licenciatura, aí choca esses dois mundos assim, a gente tem uma 

formação é muito positiva assim nesse sentido de incentivar a a iniciação 

científica, esse tipo de coisa, mas no.. no mercado de trabalho mesmo ele é mais 

receptivo no sentido de ter muita vaga em licenciatura e iniciação científica não, 

assim, mas é o processo muito... das matérias mesmo, assim, (Prof. Dandara) 

Mais uma vez, a falta de diálogo pode ser percebida em considerações tais como “não 

aguento mais terminar essas horas aqui (em sala de aula)”, “os professores que eu tive, 

foram professores que poucos tiveram contato com a realidade da escola pública”, 

“Mesmo sabendo da licenciatura, você tá formando um professor, não é? Mas só que na 

realidade isso não aconteceu”, “ele vai pra sala de aula, ele acaba tendo esse conflito que 

aí acaba ele, ele acaba tendo determinadas decepções” ou “a grande maioria cai pro lado 

de da licenciatura, aí choca esses dois mundos”. Esses discursos acabam sendo fortes perante 

o mundo da educação em especifico da História, tendo em vista que tais professores se não

conseguirem ressignificar seus conhecimentos e se sentirem educadores, o fracasso ou a 

decepção serão fatores muito prováveis, dificultando o desenvolvimento profissional docente.  

É importante destacar que na década de 1990 foram criados documentos legais, a fim 

de auxiliar a quebrar esse dilema, em especifico as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica. Esse documento destaca o abandono do 

conteúdo excessivo e o foco no desenvolvimento de “habilidades e competências”. Esse 

modelo, na visão de Tardif (2000, p. 19), questiona o chamado modelo aplicacionista, 

“idealizado segundo uma lógica disciplinar e não segundo uma lógica profissional centrada 

no estudo das tarefas e realidades do trabalho dos professores”. Isso colocou mais uma vez, 

que os profissionais primeiramente estudem nas disciplinas o conteúdo do saber histórico e 

somente ao final do curso apliquem esses conhecimentos no âmbito escolar, ou que haja 

disciplinas para fins pedagógicos (lecionadas por pedagogos) e disciplinas históricas (lecionadas 

por historiadores). Segundo Fonseca (2003) a falta de diálogo entre esses saberes leva à falsa 

impressão de que o discurso acadêmico dá um destaque maior ao saber didático. Usando as 
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considerações de Nóvoa (2000, p. 25), “a formação não se constrói por acumulação (de cursos, 

de conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre 

as práticas e de (re)construção permanente de uma identidade pessoal”.  

Na tentativa de mudar essa situação, em 2007, o Ministério da Educação firmou uma 

parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Superior (CAPES), criando o 

PIBID – Programa de Institucional de Iniciação à Docência, com o intuito de valorizar e 

aperfeiçoar a formação de professores para a educação básica. O programa funciona com a 

concessão de bolsas a graduandos de licenciaturas que participam de projetos de iniciação à 

docência desenvolvida por Instituições de Educação Superior (IES) em parceria com escolas de 

educação básica da rede pública de ensino. Segundo Ströher (2015) os dados demonstram que 

o programa vem crescendo, sendo que em 2014 foram 284 universidades participantes e

90.254 bolsas, nas diferentes modalidades. 

Sendo assim, percebe-se que esse sentimento de ser historiador afeta boa parte dos 

docentes. A grande diferença está na forma como estes encaram a realidade, ou seja, de que 

forma esse sentimento é incorporado, transformado ou adaptado à realidade de sala de aula. A 

resposta para tal depende do grau de ressignificação esse professor conseguirá usar para se 

adaptar ao ambiente que para ele lhe parece inóspito.   

10.3.2  Impactos iniciais 

Conforme discorrido por todo esse trabalho, diversos autores (GARCÍA, 1999; 

TARDIF, 2012; HUBERMAN, 2000; PERRENOUD, 2002; VEENMAN, 1984; STEFFY, ET 

AL., 2000; CAVACO, 1999; entre outros) analisam que o professor no início da carreira, 

encontra-se em constante conflito entre contextos adversos e ao mesmo tempo em intensas 

aprendizagens. Segundo García (1999) esse é um momento de tensões e aprendizagens, no qual 

os conhecimentos profissionais e equilíbrio pessoal são seus maiores ganhos, trabalhando assim 

diversos conhecimentos e competências profissionais. Ao retornarmos ao questionário sobre 

esse tema (Gráfico 50) podemos perceber que, dentre aqueles que responderam apenas 11% 

apontaram aspectos positivos em seus sentimentos tais como trabalhar com a diversidade, 

carinho dos alunos, apoio de todos ou relacionamento com o mundo escolar. Consequentemente 

90% apresentaram aspectos negativos dentre os quais choque de realidade, salários baixos, 

desilusão, falta de valorização, etc. Com base nessas questões, procurou-se então entender 

melhor quais os maiores impactos na carreira do professor de História iniciante. Os resultados 

das entrevistas nos mostram que o item que prevaleceu foi a angústia em diversos aspectos, 
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que contribuíram para o choque de realidade e num processo de sobrevivência, já discutido 

anteriormente. Um dos pontos mais destacados nas entrevistas foi a angústia voltada pelo 

desinteresse dos alunos (destacado por quatro professores em nove citações), no qual muitos 

dos docentes de História acabam por sair da universidade com forte sentimento de mudanças 

sociais, com vigor de ações sociais e vontade de mudanças. No entanto, ao deparar-se com a 

realidade em sala de aula, muitos se sentem angustiados por verem suas ações limitadas. O 

relato da professora Hannah, demonstra bem esse sentimento: 

falar dessas questões sociais que pra mim era extremamente importante, e eu 

falava pros meninos e os meninos não tinham sensibilidade nenhuma com relação 

a isso. Então, sei lá, a gente ia falar de, do tema dos descobrimentos, né, da, da 

América, e eu pensava, "Bom vou falar dos descobrimentos, a primeira coisa que eu 

tenho que falar é do da América pré-colombiana né, de quem eram esses povos que 

tavam aqui, como que eles viviam e como que foi o choque, como que foi 

prejudicial pro indígena né", era, era assim que vinha na minha cabeça. E eu falava 

"Então gente, porque é os indígenas foram muito impactados, eles perderam, né, os 

territórios deles, hoje eles estão sendo, né, fagocitados pela, pela fronteira agrícola", 

e os meninos viraram pra mim e falaram "Professora, índio tem que comprar 

terra também igual todo mundo", e eu fiquei "Não, como que ele tem que 

comprar terra, olha pra esse mapa", pegava aquele mapa das etnias né, não tem 

que comprar terra, isso aqui era deles, "Não, tem que comprar terra igual todo 

mundo. Era dele, beleza, mas agora mudou e ele tem que comprar terra". Então eu 

ficava muito, é muito angustiada com esse-ficava não, eu ainda fico. Eu ainda dou, 

você sabe onde eu dou aula, num colégio grande daquele que é a classe média-alta né 

daqui da região, e até hoje eu saio da sala de aula às vezes engolindo assim sabe 

alguma coisa aqui que tá querendo sair porque essas questões sociais que pra mim 

são urgentes e que a História tem que abraçar né, acaba ficando em segundo plano, 

eu acho que eles acabam se interessando muito mais pela História da vida 

privada, das fofoquinhas, né do que pros desses grandes temas assim. (Profa. 

Hannah) 

Esse sentimento de impotência perante um grupo social com definições pré-

estabelecidas acabam por frustrar o professor que vê seus ideais colocados à prova. Tal questão 

vai de encontro à visão de Reali, Tancredi, Mizukami (2008) que defendem que os professores 

em início de carreira caracterizam-se pela energia positiva, esperança e às vezes por fantasias 

românticas sobre seu papel de transformador do mundo, que, por muitas vezes, se veem em 

uma “rede de desafios e demandas que têm impacto sobre suas crenças sobre como devem 

atuar” (REALI, TANCREDI, MIZUKAMI, 2008, p. 84). Os depoimentos abaixo colaboram 

com essa visão: 

"Pouca sensibilidade pras questões sociais" porque eu acho que ... eu não sei, a 

gente... a gente na Universidade a gente aprende né, a, a pensar um pouco... Não sei, 

eu fui muito lá da História Social assim né, muito. E, e a gente aprende a olhar, eu 

acho que a Universidade faz muito isso pela gente, ela tira aquele ranço da História 

oficial, e vai mostrando pra gente né "Olha na História não é a História dos 

vencedores né, é a História do escravo, é a História do índio", né então ela a ... 

enfim, vai mostrando pra gente né um... que que aquela História é uma disciplina que 

abraça né o os grandes as grandes questões sociais assim. E eu saí da Universidade 



423 

assim né, amando profundamente a América Latina (risos) e e os fracos e oprimidos 

(risos). Foi bem desse jeito assim. E eu cheguei com tudo isso pra dar aula pra 

escola privada, no Brasil que é um país elitista né praticamente arist-que a elite 

é aristocrática praticamente. (Profa. Hannah) 

eu entrei numa escola pública, e é uma escola de periferia, uma escola que eles não 

tem o, o lazer daquelas crianças eram ir pra escola. E o lazer não era estudar, era 

apenas ir pra escola. Então quando eles chegavam na escola eles queriam conversar. 

E eu entrei com toda aquela vontade de dar aula, porque eu estudei né, vou dar, 

hum, eu realmente pensando que poderia fazer a diferença. [...] os alunos ficaram 

totalmente desinteressados porque tava acabando o ano, era o último mês, e eu dei 

aquele sermão, de de falar que eles não tão valorizando o que a gente, eles querem 

muito cobrar o direito deles né, o grupo mais elitista quer cobrar o direito mas não, 

não faz os seus deveres. E eu mostrei pra eles, eu comparei né, essa depois eu sai e 

depois pensei "Poxa vida, eu vou ... eu to tentando mudar uma coisa que vai ser muito 

difícil porque eles foram criados pensando que eles estão certos, né, e o mundo é quem 

tem dinheiro é quem vence", né, e eu tava tentando ensinar pra eles que não, que você 

pode estudar, e eu me esbarro sempre nesse assunto. (Prof. Alexandre) 

O que mais me frustra é a falta de interesse sobretudo. Então por muitas vezes eu 

sinto que o aluno gosta das aulas, gostam de mim como professor, tem simpatia 

por mim, mas não tem o mínimo interesse.... pelo assunto, é, pela História enfim, 

pelo que é proposto, isso me faz é pensar "Perdi o meu tempo". (Prof. Eric) 

Eu esperava mais do aluno. Certo? É muito pior do que eu pensei que fosse. No 

meu pior pesadelo eu não conseguia imaginar o aluno que eu tenho. Tá? É, eu sou pai, 

e eu criei uma filha que quesitona. Que instiga, que tem curiosidade. Certo? As 

crianças não tem curiosidade. [...] Aprender dói. Aprender é reestruturar a rede 

neural. Aprender é músculo. Aprender é gastar energia. Então o que eu posso fazer 

nesse processo é desequilibrar a criança. O que ele vai aprender  depende dele 

sozinho em casa com o livrinho na mão, tá? Ou seja, eu jogo uma idéia, aquela idéia 

- todo mundo tem um conceito sobre tudo, mesmo que esse conceito seja: "Não tenho

conceito nenhum". Meu papel como professor é balançar o seu "conceito nenhum".

Eu não vou te treinar, eu não vou conseguir reestruturar esse conceito, eu vou

conseguir balançar. Na hora que você chegar em casa, com o balanço que eu dei, que

você vai chegar e falar "Nossa, o que o professor falou ... será que tem alguma coisa

a ver?". Aí em casa você vai procurar o seu livrinho e vai ver o que tem a ver e o que

não tem a ver e você vai reestruturar sua mente. Se eu tenho um aluno tão apático

que eu não consigo balançar esse aluno, aí eu tô difícil. Porque não tem o que eu

possa fazer. Agora, por quê que eu não consigo balançar esse aluno? (Prof. Platão)

Os quatro anos da Universidade eu ainda continuei assim com esse processo sabe, eu 

acho que é possível sim transformar a vida de um aluno, ou como eu acreditava 

de uma sala inteira, assim em 5 anos esse tipo de coisa, "vou transformar a vida e 

vou sair feliz da vida, tipo assim, realizei meu sonho que eu tive, pronto acabou", 
mas quando a gente entra em sala de aula ... num, a gente num vê nada disso 

assim, a gente num tem como assim... às vezes você fica feliz quando sei lá, recebe 

resposta de 1 ou 2, 3 alunos já é muita coisa. E... aí você compara, aí começa a 

entrar em contraste com as intenções que eu tinha, que eu não queria isso sabe, 

na verdade eu achava que seria bem mais positiva a aula, bem mais grandioso 

do que tá sendo e assim... [...] fico chateado pelo desinteresse deles pela leitura 

esse tipo de coisa que é muito muito comum no Ensino Médio, mas no Fundamental 

aí o bicho é outro (risos). (Prof. Dandara) 

Reali, Tancredi, Mizukami (2008, p. 83) colocam que o grande risco é que o conjunto 

de demandas e desafios podem diminuir as energias positivas dos iniciantes, transformando o 

otimismo e fantasias em descrença e desesperança:  
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Este costuma ser um período caracterizado pela incerteza, dúvida e tensão - além de 

se configurar também como um período de aprendizagens intensas em contextos 

pouco conhecidos e cujas tarefas principais são a construção de conhecimentos 

profissionais e a manutenção de equilíbrio emocional. Muitas vezes, essa é uma fase 

marcadamente solitária, em que a imitação acrítica de outros professores prepondera 

e a transferência dos conhecimentos teóricos adquiridos anteriormente para a prática 

é difícil.  

Essa preocupação citada pelos autores vai de encontro com outra característica muito 

anotada pelos docentes que se refere ao sentimento pessoal em relação à educação (destacado 

por quatro professores em nove citações). Nesse momento, podemos considerar o choque entre 

ser professor ou ser historiador como marcante, como destacou o professor Zapata: 

Ainda não me sinto professor. Eu aguardo o dia que eu me descubra como 

professor. Eu aguardo o dia que eu sei que vai ser necessário. Eu sei que vai ser 

necessário, enquanto na minha mente eu imagino que um dia eu possa ta produzindo, 

posso estar trabalhando um ano inteiro, e passando tudo que eu imagino pros alunos, 

sabe. A oportunidade não surgiu. Eu... num conseguia, não conseguia me manter 

na sala de aula. [...] secretário vigiando o professor como se fosse uma máquina de 

passar texto, porque ele pelo menos deixasse os alunos quietos, pra que quando o 

outro professor chegasse desse a aula dele forma objetiva, que eu apenas tapasse 

aquele buraco, que não houvesse indisciplina, quisesse ordem na sala. Essas coisas 

me deixaram muito, me impactaram assim negativamente, era um trabalho assim era 

um trabalho de sofrimento viu, era um trabalho de sofrimento, chegar na sala, 

chegar na sala chegar na sala de aula e ver que aquele dia foi muito ruim, era um 

trabalho sofrido porque daí eu olhava "Nossa devia estar com pesquisa que é o 

que eu gosto, daí eu venho aqui e ganho... e tenho que passar por isso". A alguns 

alunos às vezes indisciplinado que faz situações que às vezes você tem que ficar 

gritando, eu não gosto de ficar gritando. (Prof. Zapata) 

As colocações do professor Zapata destacam bem essa agonia e angústia quando não se 

faz o que realmente se gostaria de fazer. Moraes (2007, p. 64) representa esse momento de 

maneira bem contundente ao destacar que: 

No caso específico do curso de História, é notória a preocupação dos alunos em fazer 

o bacharelado, ser pesquisador, seguir a carreira do Ensino “Superior”. Após a

colação de grau, alguns conseguem adentrar em projetos de pesquisas possibilitando

o acesso aos tão sonhados Centros Universitários. Porém, a grande maioria dos

graduandos vai para o Ensino “inferior”. Neste triste momento, quando se percebe

a dura realidade a ser enfrentada, muitos professores rompem definitivamente o

cordão umbilical, assumindo o velho bordão: lugar de pesquisa é na universidade.

Diversas pesquisas tais como Tardif (2012), Tardif e Raymond (2000), Garcia (1999), 

Perrenoud (2002b), Zabalza (1994), Lima, et al. (2007), Feiman-Nemser (2001), entre outros, 

apontam que essa realidade mostrada tem relação com os desafios, angústias, descobertas, 

aprendizagens da iniciação nessa atividade profissional. Segundo Feiman-Nemser (2001), os 

primeiros anos da profissão servirão de molde do tipo de professor que o iniciante virá a ser ou 

ditará a permanência do professor na carreira ou não. É muito forte a percepção do autor ao 

verificar a extrema importância do momento inicial da carreira, tendo em vista que seus estudos 
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demostram que um fracasso nessa etapa culminará na desvalorização pessoal, enquanto o 

mesmo fracasso, ocorrido anos depois, poderá ser vivenciado como um episódio profissional 

que necessita ser revisto e adaptado para melhores momentos. Outros depoimentos demonstram 

o quanto o início da carreira do professor de História pode ser difícil se não for bem trabalhado

por este: 

no começo, no começo já, eu já não tinha não tinha tanta maturidade, eu acho 

que não tinha tanta maturidade, e... não quis, naquela época, naquele tempo 

naquele tempo de graduação eu não queria atuar em sala de aula, sonhava 

que poderia, é, atuar em outra coisa, sabia que eu pressenti que não havia 

possibilidades de trabalhar com pesquisa, conheci... é, tinha conhecimento 

que era um círculo bem fechado, então eu falava, "vou trabalhar como 

arqueólogo", mas eu também... não me, não, não gostei, me desencantei um 

pouco com arqueologia e tentei trabalhar com pesquisa. Tentei é entrar na 

área, tentar entrar em  um lugar, não consegui, não consegui, chegou uma 

hora que acabei desistindo né, desistindo e não faltou, não faltou tentativas... 
(Prof. Zapata) 

meus primeiros dias em sala de aula foi conflitante né em todos os aspectos. 

E ainda são conflitantes, e eu tenho receio que parece que isso não acaba 

nunca. Né então é os primeiros dias em sala de aula é eu tinha tanta 

dificuldade a primeira coisa que eu não conseguia é saber o que o aluno 

precisava. (Prof. Candido) 

sou muito sistemática, então quando eu preparo aula, eu já to assim, "Tem 

que dar tempo pra tudo isso". Mas nunca dá tempo. Então eu fico muito, 

assim chateada, acho que é chateada, quando assim eu quero ensinar, eu quero 

conversar e a gente não consegue alcançar tudo. Infelizmente. Mas eu fiquei 

muito assustada. Quando eu cheguei na escola e quando eu entrei na sala de 

aula. (Prof. Carlota) 

no tempo de sociedade que a gente vive, assim, ele trabalha muito a 

construção dos sonhos, esse tipo de coisa, eu nunca tinha visto até hoje... é 

basicamente  por isso assim, eu não achei uma profissão que eu realmente 

me realizasse, limpasse "Nossa, isso é doido, vou fazer isso", sabe que eu falo 

que é doido (risos). É... mas assim a área da educação ... eu quando tinha 17 

anos eu falava "Não quero aposentar como professor", eu tenho ciência 

disso até hoje, assim... Não quero ficar 20 anos dando aula ... na rede pública, 

é... mas ao mesmo tempo também, tipo assim, tudo que eu gosto da área de 

humanas, geralmente a área de humanas elas geralmente caem pra área de 

educação assim. Mas é... é essas questões assim, que se eu descobrir uma 

profissão que me realize profissionalmente e que dá, dê o mínimo de 

dinheiro, simples assim pra se manter eu acho que saio da área de 

educação. [...] agora experiência de dar aula pro Ensino Fundamental... essa 

é bem mais complicado, o processo assim, bem mais... como vou dizer, não 

traumático, mas conflitante assim, é... às vezes quando eu penso "o que estou 

fazendo aqui, não sei o quê", esse tipo de coisa. (Prof. Dandara) 

Por esses relatos alguns termos nos chama a atenção: “eu não queria atuar em sala de 

aula”, “eu tenho receio que parece que isso não acaba nunca”, “Não quero aposentar como 

professor” ou “se eu descobrir uma profissão que me realize profissionalmente e que dá 
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dê o mínimo de dinheiro, simples assim pra se manter eu acho que saio da área de 

educação”. Esses recortes nos demonstram, mais uma vez a importância de se superar essa fase 

e tirar proveito dela, ressignificando os saberes e construindo um processo de desenvolvimento 

profissional com alicerce. Usando as considerações do trabalho de Tardif e Raymond (2000), 

no qual relatam que entre professores que tem um emprego estável e seguro no ensino, as raízes 

dos saberes profissionais demonstram terem sido estruturados nos primeiros anos da docência. 

Outro fator destacado pelos docentes entrevistados é o sentimento de angústia perante o 

descaso da gestão e do sistema educacional (apontado por quatro professores em nove 

citações). Essa questão demonstra-se mais uma vez no embate entre o docente crítico ao 

sistema, com ideais, vontades, vigor, etc., porém, acaba sendo podado pelos trâmites da 

máquina administrativa. Essa discussão fica mais nítida nas considerações do professor Prestes 

ao colocar que: 

a gente tem que ter um norte, temos que ter a liberdade de trabalhar com isso, então a 

gente acaba meio que se tornando refém de tudo né. Eu não.. poxa, você trabalha, 

estuda, sai pra campo pra fazer uma pesquisa, você descobre coisas novas, pra 

quê? Né, pra poder servir como é horas extras, carga horária na faculdade? 

Porque na hora que chega na escola que você pode aplicar, que você pode trazer 

algo diferente [...].  Você fica meio que preso, né. É assim que eu vejo a a situação. 

(Prof. Prestes) 

Nota-se que essa é outra forma de observarmos o choque de realidade e o estado de 

sobrevivência, através da realidade burocrática das instituições de ensino. O professor acaba 

sendo um dos maiores afetados pela conivência de diversas irregularidades nas escolas, falta de 

investimento no ambiente educacional, salas superlotadas, falta de estrutura, má formação dos 

gestores, baixo salários, entre outros. Esses impactos no início da carreira acabam servindo de 

desmotivação ou desânimo de muitos docentes, como podemos perceber nas considerações a 

seguir:  

Essas dificuldades essas relação professor-escola e e governo, eu acho que é o 

principal, é o principal impacto porque hoje eu não dou aula no estado e eu não 

vejo vontade de voltar. Não me atrai. (Prof. Alexandre) 

Eu acho que é o abandono, tanto do Estado com os alunos, que é um descaso total, 

a gente fala de educação, mas quando na realidade não tem nada de educação, é o 

descaso, muitas vezes, com o professor, com o colega que tá antigo e que não vê a 

hora de se aposentar e ele acaba influenciando de alguma forma  esses novinhos que 

estão chegando, como eu, né, dentro da sala dos professores; é o descaso da direção, 

né que às vezes tá vendo que o negócio tá empacando mas não toma partido de nada, 

não faz nada; é o descaso dos alunos, porque os alunos se cansam de ver essa 

realidade e acabam abrindo mão de tudo, "Ah, pra que que eu vou aprender, eu vou 

passar de ano mesmo!", então assim é é essa junção de de coisas que ... que quando 

eu falo assim do descaso é essa junção de tudo isso que acontece e poderia ser 

diferente, dá para ser diferente, mas que ninguém tá nem aí. (Profa. Leopoldina) 
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ATPC263, é ela parece que... que toda vez que a gente faz essa reunião não leva a lugar 

nenhum, então onde falei "Puxa, se a própria é direção não tá encontrando, o nome 

já diz, direção, não está encontrando direção, então nós estamos perdidos". Então 

por isso que por esse caminho que eu entendo que existe essa problemática com a 

gestão, essa grande dificuldade aí. (Prof. Tales) 

Falta liberdade, é... falta até mesmo confiança, né. Poxa, sei que você é professor, 

você trabalhou, você estudou pra isso então meu você é gabaritado pra chegar lá 

dentro e falar assim "Hoje você vai fazer assim ou hoje a gente vai fazer assado, hoje 

eu vou levar vocês ali pra rua, a gente vai entrevistar o velho-as pessoas mais 

velhas daqui e vamos descobrir sobre a História desse lugar aqui, a referência 

com com o tempo histórico que a gente tá estudando" na sala de aula, enfim, fazer 

coisas que infelizmente ficamos presos né. [...] não entrar tão - eu não sei se isso é 

bom ou se é ruim, mas não entrar com tanta... tanta vontade, com tanta sede, 

muita sede ao pote porque o único que perdeu com isso fui eu (risos) se eu sair de 

lá outro vai entrar e vai continuar então os alunos infelizmente são preceptores é 

facinho deles... infelizmente eles são tão vítimas né, tanto.. quanto todo mundo.  (Prof. 

Prestes) 

No entanto, cabe destacar que houve professores que consideraram como um dos 

maiores impactos no início da carreira um processo de auto percepção (considerado por três 

docentes em três citações), ou seja, estes consideraram esse começo com aprendizagem, mesmo 

tendo também sentimentos de angústias. 

quando uma pessoa ela escolha a, a licenciatura sabendo que ela vai entrar na sala 

de aula, ela já tem que criar esse traquejo, ela tem criar essa, ela tem que a descobrir 

dentro de si uma forma de transmitir esse conhecimento. (Prof. Cabral) 

O que significa se sentir professor e não se sentir professor né, você se sente, com 

todas essas tecnologias pedagógicas que a gente aprende né, você se sente mais um 

dentro da sala de aula. Eu sou um membro da sala de aula. Mas depois de um 

tempo você começa a ver que você não é um membro da sala de aula, você é "o" 

membro da sala de aula. Aí começa a cair a ficha que esse membro se chama 

professor. Certo? Um uma explicação prática pra isso né. Existem momentos em que 

o tom de voz sobe. Ela fica mais grave. Ela muda. E na hora que o tom de voz muda

a resposta dos alunos são-é imediato. Aí você sente o que que é o poder. Nós somos

iguais, até a hora que meu tom de voz muda. E você não tem muita noção disso sabe,

demora um pouquinho pra você entender. Certo? Num num cai a ficha na hora não.

Certo, mas aí você começa a ver. Na hora que eles chegam no seu limite, que você

muda... (Prof. Platão)

uma das coisas mais legal que a gente sente em sala de aula. Né, é tentar é lidar com 

essas diversas realidades e tentar fazer a diferença. É pras, pras pessoas. Né, então 

eu sempre eu lembro quando eu falava assim que queria dar aula, que queria fazer 

História para ser professor assim encontrei um receio na minha família que falava que 

eu era louco tal, tal, não sei o quê, mas eu me via muito mais produtivo, muito mais 

fazendo a diferença, a diferença na sala de aula sendo louco na sala de aula do 

que trabalhando num escritório fechado no ar-condicionado, recebendo e-mail da 

Alemanha, da França. Poderia estar recebendo bem mais, poderia estar mais... mas eu 

escolhi esse caminho. (Prof. Frederico) 

263 Aula de trabalho pedagógico coletivo, no qual o corpo docente se reúne para estudar e discutir 

assuntos ligados a escola e ao meio educacional. 
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Pode-se perceber que muitos dos professores citados, demonstram sentimentos muito 

parecidos, porém, de maneiras diferentes. Isso pode ser percebido ao observarmos que os 

mesmos que se sentem angustiados, independente dos motivos, também passam pela fase da 

descoberta, como visto anteriormente. Isso nos monstra o quanto é fundamental a percepção de 

cada um perante sua realidade. A transformação dos saberes, visando sua realidade torna-se a 

base para a construção de sua identidade docente. Esse impacto inicial, na visão de Silva (1997), 

demonstra que a grande consequência entre o choque do mundo privado dos professores e a 

realidade do meio socioprofissional é que faz surgir um ambiente de insegurança, medos e 

frustrações, muitas vezes aliado a convicções e valores de experiências passadas, que podem 

interferir na imagem do docente. Na visão do autor esse ciclo vicioso só se quebra à medida 

que o professor organiza o seu modo de refletir, proporcionando o seu desenvolvimento, 

autoconhecimento, autoestima e abertura à mudança, fazendo com que assim haja o 

desenvolvimento pessoal e profissional. 

10.3.3 Impactos x contributos 

As colocações anteriores nos mostraram que os impactos em geral têm afetado de forma 

negativa os docentes de nossa amostra (angústia, descaso, desinteresse, etc.). Tendo em vista 

essa repercussão, também observada no questionário (Gráfico 50), propôs-se saber então qual 

o contributo para o desenvolvimento profissional nesse momento inicial da carreira, questão

essa também levantada no estudo quantitativo (Gráfico 48). O questionário apresentou-nos que 

apesar das dificuldades impactadas nessa fase inicial, 93% apontaram esse momento tem 

contribuído muito para seu desenvolvimento profissional. Buscamos entender essa questão que 

pode parecer dicotômica ou contraditória, ou seja, tantas dificuldades auxiliando muito no 

desenvolvimento profissional do docente. As respostas pautaram-se basicamente em três 

vieses: aprendizagem, amadurecimento e formação pessoal. 

No quesito aprendizagem, pôde-se perceber que a escola realmente é uma espécie de 

continuação da universidade, ou em alguns casos onde realmente se vai aprender a ser professor. 

Isso pode ser facilmente percebido nas considerações do professor Frederico ao relatar que: 

Daí quando você entra na sala de aula como responsável, como professor, você 

aprende bastante. Né, então apesar de toda essa experiência de estágio, quando você 

entra na sala de aula pela primeira vez você entra meio virgem, sem saber o que fazer 

no primeiro momento. Né e as experiências que eu tive, tanto é que eu tive experiências 

complicadas né, todo mundo te frustra, vê que a gente tenta pra dar uma aula 

fenomenal que você planejou e não consegue dar nada, né, mas a experiência de 

lidar com eles acrescentou bastante porque isso a gente não aprende na teoria, lendo 

texto na Universidade. Né, então esses primeiros momentos de professor eu acho que 

foram valiosos justamente pra aprender na marra, na prática. (Prof. Frederico) 
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A colocação “aprender na marra”, citada pelo professor, vem de encontro com os 

estudos de Garcia (2009b) ao considerar que através da constante inserção na carreira docente, 

ocorre o aprendizado da interiorização dos valores que marcam a cultura escolar. O autor 

compara os professores nessa fase como imigrantes que chegam a um país no qual a língua não 

faz parte de seu repertório, com sua cultura e normas de funcionamento. O aprendizado aí se 

faz necessário para sua sobrevivência na carreira. 

Essa aprendizagem tão apontada pelos docentes (citada por sete professores em 10 

citações) demonstra que essa fase se dá basicamente na escola em contato com um grupo de 

professores, da gestão da escola, das organizações,  ou seja, do próprio ambiente de trabalho 

como meio socializante para os professores iniciantes. As citações abaixo demonstram bem 

essa relação de continuidade da universidade, só que na prática: 

É na dificuldade que a gente cresce. Acho que sempre. O meu pai me ensinou muito 

isso, ele ensina muito isso. De, eu não sou rico, eu não nasci rico, e na faculdade de 

História a gente, meio que descobre o que você é, né, e durante o curso eu fui 

aprendendo certos conceitos que quando eu saí de lá da sala de aula eu queria 

aplicar, e não conseguia. E daí eu entrei numa outra escola que eu conseguia. Ah... 

né, (Prof. Alexandre) 

E.. achar que, eu achei que quando eu saísse de lá que eu ia ser extremamente 

conteúdista, que eu ia chamar a atenção, que aluno que não fizesse eu ia ser brava, e 

eu vi que não é assim, isso me mudou não só no profissional, eu fui buscar além, 

entendeu, eu eu saí achando que eu sabia tudo quando na realidade eu não sabia nada! 

Né, eu sabia assim, eu tinha o conteúdo, mas eu não tinha prática. Prática tá onde? 

Prática tá aqui, tá no meu dia a dia, e cada dia é um dia diferente, então assim, é 

esses ponto negativo que eu vejo, um colega falando mal da escola, o aluno falando, 

e... "Nossa, peraí, vamos fazer um projeto? Vamos fazer uma coisa diferente? Deixa 

eu mudar essa realidade, né, vamos ver se a gente consegue fazer com que o aluno 

goste dessa escola", é isso é isso que tá me ajudando como profissional. (Profa. 

Leopoldina) 

eu sou aquele professor que ... procura... não ser a fonte né, parece um clichê isso 

né, a fonte de conhecimento, mas eu procuro é passar, ajudar o aluno em si né 

isso eu tenho feito, tentar tem a matéria e eu não fico falando o tempo todo, e procuro 

é passar é essa idéia né. E... aprendi também uma coisa que acho muito legal, que eu 

faço é... num momento certo eu acredito que isso foi com a experiência que no 

começo não fazia muito, é... chamar a atenção do aluno no momento certo. Que 

momento certo seria esse? É... quando é ta saindo do foco, do objetivo do trabalho, é 

chegar "Opa, vem aqui, você tá saindo", então ter essa disciplina eu acho que tem 

ajudado bastante também. (Prof. Tales) 

na verdade me faz entender melhor, me faz ler melhor o aluno né, então perceber 

quando ele não tem interesse, é perceber quando eu não estou é suficientemente 

é inteligível, é isso nesse sentido me ajudou muito, então me frustrar por não tratar o 

assunto como eu gostaria de fazê-los, é também me ajudou a tratar o assunto de 

forma mais simplificada porém não com menos valor. É então falar de Revolução 

Francesa em 50 minutos é impossível? É impossível. Mas que eu posso aproveitar 

desses 50 minutos para que aquele rapaz, aquela menina, entenda o máximo daquele 

evento, daquela, enfim, dessa Revolução. [...] essa frustação por não tratar o assunto 

com profundidade me fez é olhar pros pras propostas, pros temas, aos quais eu 

deveria ministrar, com mais cuidado no sentido de "Olha, eu sei, legal, eu adoro isso, 
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mas eu preciso que os alunos também adorem. Então como eu vou falar? Né se 

fosse um adolescente, então me colocar no lugar do aluno é o primeiro exercício. Ah 

então é isso a frustração me ajuda ou me ajudou no primeiro momento a ser mais 

sucinto, é falar com mais simplicidade mas sem ser simplista, é então isso me 

ajudou a ser inteligível. (Prof. Eric) 

Da prática de como lecionar. Às vezes a gente aprende como não lecionar, a gente 

tenta dar a aula de um jeito, vê que não funcionou muito bem e na na aula seguinte 

tenta modificar um pouco, "Opa, assim fica um pouco melhor" (Prof. Frederico) 

eu tenho tido discernimento pra, pra conseguir aproveitar aquilo, aquilo que 

realmente pode, pode contribuir e aquilo que vai ser só angustia, porque tem 

muito isso também, tem coisa que é só angústia sabe, que aquilo não vai te construir 

nada, é eu eu não sei eu acho que eu tenho, tem haver também com maturidade que é 

que vem com a idade, certo, eu acho que tem isso. Acho que eu to to aprendendo né 

a, a escolher direito o que, que eu quero de fato pra me formar em crescimento, 

o que eu não quero, o que, que eu quero deixar de lado.. (Profa. Hannah)

Nessa linha pensamento, Nóvoa (1991, p. 15) relata que “mais do que formar 

professores (a título individual), as escolas normais produzem a profissão docente (a nível 

colectivo), contribuindo para a socialização dos seus membros e para a génese de uma cultura 

profissional”. Cavaco (1991, p. 162) complementa tais colocações discursando que: 

sempre se reconheceu o valor da apropriação dos saberes profissionais através da 

experiência. Aprende-se com as práticas do trabalho, interagindo com os outros, 

enfrentando situações, resolvendo problemas, reflectindo as dificuldades e os êxitos, 

avaliando e reajustando as formas de ver e de proceder. Também se aceita que a 

entidade profissional do professor se afeiçoa num processo de socialização centrado  

na  escola, tanto através  da apropriação  de competências  profissionais,  como pela 

interiorização  de normas e valores que regulam a actividade e o desempenho do papel 

de professor. 

Conceitos como “na dificuldade que a gente cresce”, “mudar essa realidade”, “ser 

mais sucinto” e “falar com mais simplicidade, mas sem ser simplista”, entre outras, 

demonstra acima de tudo um olhar para si, encontrar erros e tentar corrigi-los. Tais 

considerações vão de encontro com o pensamento reflexivo de suas ações, fazendo que se 

percebam como profissionais que devem se adaptar ao meio, desenvolvendo-se 

profissionalmente. Esses exemplos ratificam que realmente nesta fase se pode construir, 

estruturar, alicerçar e passar bem por essa fase da carreira. No entanto, a vasta bibliografia na 

área educacional (GARCIA, 1999; CAVACO, 1991, 1999; SCHÖN, 2000; VEENMAN, 1988; 

TOSCANO, 2012; TARDIF, 2012; ESTEVE, 1992; PERRENOUD, 2002; entre outros) relata 

que isso só se faz com ensino reflexivo, ou seja, ressignificando seus saberes. Lima et al. (2007, 

p. 140) pontuam essa fase da carreira como sendo a possibilidade de aprender com nossos

alunos e com seus  pares, fossem eles mais experientes ou não e apresentam que esse 

aprendizado como sendo a fase que: 
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apesar de todo o nosso sofrimento, passamos a fazer parte de um corpo profissional; 

experimentamos a sensação de responsabilidade por algo que é “nosso”; temos a nossa 

própria turma de alunos; somos amadas por eles; aprendemos tão interessantes coisas, 

a partir de variadas fontes (nossos alunos, nossas colegas, nossa formação e tantas 

outras). 

O ambiente escolar se faz então como ótimo ambiente de socialização e experimentação 

desses saberes. Tardif (2012), Huberman (2000) e Garcia (1999) enfatizam que a socialização 

e o percurso do profissional docente em uma organização escolar são primordiais no 

desenvolvimento profissional. Nesse sentido, Tardif (2012, p. 70) alerta que: 

A carreira é também um processo de socialização, isto é, um processo de marcação e 

de incorporação dos indivíduos às práticas e rotinas institucionalizadas das equipes de 

trabalho. Essas equipes de trabalho exigem que os indivíduos se adaptem a essas 

práticas e rotinas, e não o inverso. Do ponto de vista profissional e da carreira, saber 

como viver numa escola é tão importante quanto saber ensinar na sala de aula. Nesse 

sentido, a inserção numa carreira e o seu desenrolar exigem que os professores 

assimilem também saberes práticos específicos aos lugares de trabalho, com suas 

rotinas, valores, regras, etc.  

Aprender mesmo com adversidades, como percebido até agora, demonstra ser a práxis 

do professor de História, que mesmo tendo o ambiente escolar como local conhecido por ele  

através dos períodos vividos como aluno ou estagiário, é marcado por imprevisibilidades, 

rituais e rotinas nos quais os imprevistos são constantes, fatos estes que o permite agir, refletir 

e reestruturar sua prática, criando assim sua identidade. Essa identidade docente estará 

intimamente ligada com o processo de seu desenvolvimento profissional, ou seja, caso se 

desenvolva de forma firme, sólida e superando a adversidade apontada pelo meio profissional 

nesse início de carreira tenderá a apresentar uma identidade docente com melhores condições 

de continuar e enfrentar os problemas futuros, desenvolvendo-se cada vez mais na profissão.  

O contato com tal ambiente proporciona outra contribuição destacado nas entrevistas 

relacionada à experiência, ou seja, maturidade pessoal (citado por três professores em três 

citações).  

Nesse sentido, Freitas (2000) aponta que o desejo de acertar, de ser reconhecido por 

seus pares, junto ao compromisso com os alunos, permite aos iniciantes a enfrentar e superar 

as dificuldades, tendo em vista que abandonar a carreira representaria muito mais que deixar 

um emprego, mas a renúncia de projetos pessoais. Essa persistência demostra maturidade do 

docente que tem de enfrentar os problemas apontados por eles. Garcia (2009b) aponta que a 

grande preocupação nessa fase devem ser duas: ensinar e aprender a ensinar o que obriga o 

professor a “correr atrás” e automaticamente perceber ou não esse amadurecimento. As citações 

abaixo destacam esse ponto: 
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Hoje não, hoje eu entro e saio numa boa, mas e pra explicar? Eu lembro que na 

primeira explicação foi sobre História Medieval, eu sabia tudo, mas eu tremia igual 

bambu. Igual vara verde. Não tinha condições. Então assim, é... é muito diferente, 

você achar que vai sair da faculdade e vai sair pronto pra sala de aula, ninguém 

sai pronto. O tempo com o tempo você vai amadurecendo, eu ainda acho que 

tenho muito para aprender. (Profa. Leopoldina) 

Eu acho que tanto negativo acaba contribuindo na questão da maturidade, 

maturidade, porque diante de uma situação diante de uma situação dessas você tem 

que, você aprende a ver a realidade, ver como é que funciona, ver como é que 

funciona, e você daí você toma decisões, você abandona ou segue em diante, você 

enfrenta. (Prof. Zapata) 

é uma questão de amadurecimento né, eu cheguei, eu me coloco assim como uma 

pessoa muito ideológica, "Eu chego eu vou fazer diferente, eu vou inovar eu sei que 

eu posso",  porque eu saí da sala de aula, eu era muito crítico, eu falei posso ser 

diferente, não precisa ser assim então na hora que eu chegar lá eu vou fazer diferente. 

E daí na hora que eu realmente entrei eu,  eu tive que calejar, então eu tenho que, eu 

tive que me adequar, infelizmente eu perdi bastante em termos de ... como vou 

colocar isso? Ah, um pouco de vontade, eu aprendi a viver com o sistema tá, eu 

aprendi a me adequar à condição que é imposta. A gente que, infelizmente, fechar a 

boca e seguir a maré, aquela coisa né. Isso serve pra um amadurecimento na 

vida. (Prof. Prestes) 

na dificuldade que a gente cresce, sei lá eu acho que é o grandioso da área de 

educação. E... tipo assim eu acho que eu consigo, eu vou crescendo pouco a pouco 

a convivência com eles né. (Prof. Dandara) 

a gente cresce né, a gente cresce, diante do, diante do conflito a gente cresce. 

Brinquei né, que é dialético mas eu acho que é mais ou menos isso mesmo, quando 

você se vê diante ali da oposição cê tem que transformar aquilo em em alguma 

outra coisa. (Profa. Hannah) 

É curioso perceber que as colocações dos professores Dandara e Hannah colocam bem 

essa discussão ao relatar que “diante do conflito a gente cresce” e “na dificuldade que a 

gente cresce”. Disso podemos dizer que os fatores tidos como negativos devem ser vistos 

também como positivo, desde que se saiba trabalhar com o conflito e tirar proveito dele. Tardif 

& Raymond (2000) demonstram que a conscientização de que com o passar do tempo, através 

da evolução na carreira docente, grande parte dos professores iniciantes desenvolvem maior 

segurança e domínio sobre seu trabalho diário e sobre as situações em que ocorrem, possibilita 

com que estes se sintam mais confortável perante as exigências da profissão. Mais uma vez 

evidencia-se que se a etapa de transição de aluno para professor, vivenciada pelo professor 

iniciante, for percorrida com tranquilidade, as chances de que ele tenha êxito no restante do 

percurso da sua trajetória profissional são muito maiores. 

Por fim percebemos também que as adversidades não são fatores que acrescentam 

apenas na parte profissional, mas também na pessoal. A formação pessoal (apontada por seis 

professores em seis citações) demonstra bem a colocação de Jennifer Nias264 (1991, apud 

264NIAS, J. Changing Times, Changing Identities: Grieving for a Lost Self. In Educational Research and 

Evaluation [R. Burgess, ed.]. London: The Falmer Press. 1991. 
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NÓVOA, 2000, p. 9) ao relatar que “o professor é a pessoa e uma parte importante da pessoa é 

o professor”. O aprender com a profissão acaba por transformar o individuo, ou seja, o

desenvolvimento profissional, tanto citado nessa tese, acaba por se transformar também em 

desenvolvimento pessoal. Basta perceber que o olhar a um local ou a um fato por qualquer 

indivíduo da sociedade é diferente do olhar de um professor ou especialista da área. Em outras 

palavras, a visão de um professor de História ao visitar uma cidade histórica é diferente de uma 

pessoa sem essa formação, ou a visão de um biólogo ao ver um determinado animal ou um 

bioma é diferente de um historiador ao ver os mesmos objetos. Ou seja, o ser professor 

transforma o ser pessoa. Os relatos clarificam tais conotações:  

ser professora eu acho que me mudou muito como pessoa. Né, é assim, eu não 

posso analisar hoje, eu não posso analisar um aluno porque ele fala demais ou porque 

ele agride alguém, "Ah, esse aluno não vale nada!", não, né, eu aprendi, eu aprendi 

que assim nem sempre tudo é o que parece que é, que as coisas são diferentes, tem 

todo um contexto ali atrás, eu, eu assim... eu as coisas boas que eu tirei é que eu assim, 

porque eu ainda acredito na educação, eu ainda acredito que a educação pode 

mudar o mundo, que as coisas podem ser diferentes, então é, é tudo isso, eu 

acredito que a escola pode melhorar. (Profa. Leopoldina) 

O que contribuiu na minha na, na minha formação pessoal é: ouvir mais, ser mais 

paciente, compreender que a realidade de um aluno não é a realidade de um ser 

humano que senta numa carteira de uma escola. E que ele tem que copiar, e ele tem 

que responder, e ele tem que fazer prova, e ele tem que fazer isso e tem que fazer 

aquilo. Muito pelo contrário: aquele que está diante de mim é um ser humano como 

eu. E a partir dessa premissa eu como docente eu não tenho o direito de brincar com 

o futuro desse ser humano. Por pior às vezes que o cenário escolar se apresente ao

professor, não podemos brincar com o futuro do ser humano. Porque não adianta, se

eu finjo que eu tô dando aula, isso mais tarde vai voltar pra mim em forma de

violência, a aula que talvez eu não dô aqui bem dada me força a ter que colocar na

minha casa câmeras de segurança, me força a ter que colocar na minha casa cerca

elétrica, portões enormes e etc, porque isso volta. (Prof. Cabral)

é um aprendizado não só profissional, mas também pessoal, porque como é que eu 

te falei, eu sou muito sistemática, eu cresci numa família de mulheres muito 

sistemáticas, então tinha que ser assim, tem que ser do nosso jeito, e convivendo 

assim com crianças, com adolescentes, eu vi que não é assim, não tem só esse lado, 

tem que ver por outros lados também, e ainda mais essa escola eles eram muito 

carentes, carentes de tudo, não só de dinheiro, mas de acesso, então eles queriam o 

quê, me queriam como mãe, como amiga, não só como professora. Então eu fui 

buscando assim, isso era espontâneo, eles chegavam assim pra mim e contavam, "Ah 

eu tô gravida", "Ah eu to usando drogas", então aquilo ali em primeiro momento me 

deixavam assim meio aflita, mas daí depois eu falava assim "Não, eu tenho que tentar 

ajudar", eu já procurei psicólogo pra uma das minhas alunas, conversando é assim em 

conjunto com a mediadora, porque ela tentou se suicidar, então assim eu acredito que 

isso me fortaleceu, não que eu não ficasse meio estressada, brava com eles nada, mas 

conhecendo cada um deles eles eu via que eles estavam melhorando com a minha 

contribuição mas eu mais ainda. Né, aquela história porque o professor ensina mas 

ele também aprende, e eu acho que mesmo com todos esses problemas eu  aprendi 

muito, aprendi como pessoa. (Profa. Carlota) 

Eu diria pra você que isso reforçou a... as minhas convicções assim de forma 

inequívoca. Eu falei: "Gente, eu tô no caminho certo". Foi foi isso que eu escolhi 

e eu to plantando e eu to colhendo. Certo? É que é aquela coisa interessante né, eu 
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não colhendo o que eu imaginei que fosse colher (risos), eu to colhendo o que nasceu. 

(Prof. Platão) 

Não só profissional, até pessoal. Né quando a gente... que às vezes a gente lida com 

algumas realidades que a gente não tem noção que exista. Né então... Ás vezes a 

gente fica olhando no jornal, na televisão, tá tudo tão distante, "Isso não acontece, 

acontece em casos isolados", e você entra na sala de aula e você encontra é... aluno de 

de adotado, aluno de pais divorciados, não só em escola pública né, alunos órfãos que 

são adotados, que tem só o pai ou só a mãe, alunos que não tem estrutura familiar 

alguma, né até no no na rede particular a gente encontra né... eu tive caso de aluno foi 

criado pelo avô. Né... que o pai sumiu, a mãe desistiu da vida, abandonou as crianças, 

foi o avô que .... então são realidades que a gente vê na televisão e acha que são 

coisas muito marginal na sociedade. Mas tá na escola que paga mensalidade de 

mais de mil reais por mês. (Prof. Frederico) 

a gente é... se fortalece mesmo como indivíduo assim, eu acho assim é... é o lado 

filosófico de vida assim, a gente .. pelo menos eu assim to encarando a vida assim 

como um grande aprendizado, esse tipo de coisa e essas experiências difíceis ou 

negativas que a gente vive assim elas dão uma base muito grande também assim. E a 

área de educação ela é muito interessante justamente no sentido de trabalhar com com 

alunos assim. Pessoas que vêm com várias experiências assim com várias, são várias 

pessoas com vários potenciais assim, alunos em potenciais que cada um carrega 

seus problemas.. seus seus novos problemas também... E assim a gente lida com 

tudo isso assim... (Prof. Dandara) 

Esse crescimento como pessoa, tais como saber ouvir, ver os outros como seres com 

potenciais, verificar a realidade do diferente, entre tantos argumentos diversos que poderiam 

ser retirados das citações acima, demonstram a importância dessa fase da carreira, na qual, não 

se aprende apenas a ensinar, perante um processo de inserção profissional, mas aprende-se a 

viver, conviver e compreender entre outros aprendizados. Romanowski (2012, p. 1), verificando 

esse processo de formação profissional discute que: 

a formação assume maior relevância para os professores principiantes, pois é neste 

período que ocorre uma intensificação do aprendizado profissional e pessoal, a 

transição de estudante para professor, a condição de trabalho leigo para profissional, 

de inexperiente para expert, de identificação, socialização e aculturação profissional. 

É importante frisar que há uma relação muito forte do pessoal na formação e não apenas 

da formação no pessoal. Tal processo nos mostra que isso não ocorre de forma autônoma e 

isolada de outras questões. Garcia (1999) confirma essa visão através das concepções de 

sobre formação, focando em autoformação, heteroformação e interformação. Na 

autoformação o sujeito, de modo autônomo, age e tem sob sua tutela, os processos e os 

fins da própria formação, sob sua própria responsabilidade. Na heteroformação, se deve a 

uma causa externa que se estrutura e se desenvolve através da interferência de especialistas 

e/ou teorias, sem participação maior do sujeito, mas tendo sempre em atenção sua participação 

nessa formação. No caso dos docentes em início de carreira há o processo de interformação, 

o qual ocorre em forma de ações educativas entre os professores em processo de
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aperfeiçoamento dos conhecimentos ou mesmo na formação de futuros professores, havendo 

nesse caso maior relação entre o formando e a formação, que tem como apoio privilegiado a 

equipe pedagógica.  

O docente iniciante além de ter essa visão pedagógica, acaba por conviver com 

realidades que por muitas vezes ele nunca teve contato, tal qual a fala do professor Frederico 

ao relatar que “às vezes a gente lida com algumas realidades que a gente não tem noção 

que exista”. Nesse momento ocorre a formação da pessoa usando-se da formação do 

profissional. Por outro lado, esse contato com a realidade pode ter efeitos contrários na 

formação. Isso aparece bem claro nas considerações do professor Prestes ao destacar que 

“infelizmente eu perdi bastante em termos de [...] um pouco de vontade, eu aprendi a 

viver com o sistema tá, eu aprendi a me adequar à condição que é imposta. A gente que, 

infelizmente, fechar a boca e seguir a maré”. Mais uma vez percebe-se o impacto da 

profissão na pessoa. Nóvoa (2000, p.17) coloca bem essa opção de escolha ao relatar que “ [...] 

Aqui estamos nós. Nós e a profissão. E as opções que cada um de nós tem desse fazer como 

professor, as quais cruzam a nossa maneira de ser com a nossa maneira de ensinar. É 

impossível separar o eu profissional do eu pessoal”. 

10.3.4 Contribuições no início da carreira 

Tendo em vista que as dificuldades quando bem trabalhadas e refletidas acabam por 

auxiliar na contribuição desse docente, nossa pesquisa questionou não apenas a relação entre 

impactos e contribuição, mas a visão desse docente em relação ao seu crescimento profissional 

apesar de pouco tempo de experiência. Nesse sentido, questionou-se qual a maior contribuição 

obtida nesse início de carreira. Percebeu-se que a resposta majoritária dada pelos docentes 

inquiridos foi a evolução (apontada por oito professores em onze citações). Essa percepção de 

evolução vai de encontro à visão de que o começo da carreira nada mais é que um contínuo da 

universidade, porém, sem as responsabilidades de aluno e sem o suporte do professor. Essa 

evolução se dá em diversos âmbitos tais como na didática, nas relações, no comportamento, 

parte pessoal, em questões sociais, etc. Percebe-se então que três conceitos se misturam nesse 

momento: crescimento, desenvolvimento e evolução, demonstrando a importância tanto dessa 

fase da carreira quanto da reflexão crítica de seus atos.  

Essa evolução, observando de forma holística, passa a estabelecer parâmetros para o 

docente em suas atitudes, pois permite a reflexão de seus atos. Verificando a parte didática, 

percebe-se a visão de que é necessário pensar de forma realista, relacionando pesquisa e ensino 
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e verificando que o aluno não é apenas um depósito de informações acumuladas. Os professores 

Candido e Leopoldina reintegram essa visão:  

E eu enxergo a educação de uma forma muito realista. Eu não ignoro o professor 

que ele acha que ele deveria ganhar mais, eu não ignoro o professor que acha que 

trabalhar bem estaria associada a um melhor salário, eu não ignoro nada disso porque 

nós vimos os movimentos operários, nós vimos as reivindicações então eu acho que 

cada momento na entidade escolar tem um professor pensando de forma determinada, 

então ele como um operário , como um professor, um profissional, mas também tem 

ele como pessoa, muitas vezes tem contradição na na fala do professor de História que 

não deveria ter, e mais uma coisa que eu acho que me incentiva muito é ter 

conseguido consolidar a minha personalidade com a a minha profissão, não só 

com a profissão de professor mas com a profissão de historiador, de pesquisador. 

Eu consegui consolidar isso. (Prof. Candido) 

evoluí na didática, evoluí na prática de como como saber ensinar. [...] eu evolui 

bastante, assim, aprendi que não adianta ser conteúdista, né, não dá para ser 

conteúdista, então assim, evolui muito, nesse um ano de trabalho. (Profa. Leopoldina) 

Compreender comportamentos também pode ser outro processo dessa evolução, ou seja, 

entender o motivo de certas atitudes começa a ser observado nessa fase. Compreender que se 

trabalha com seres sociais e, portanto, com problemas sociais tem seus impactos nessa fase da 

carreira, construindo assim a formação desse docente. Entendendo melhor esse momento o 

professor Dandara afirmou que: 

uma aprendizagem ruim assim como indivíduo é gigantesco assim sabe, de ... sei lá, 

muitas vezes até experiência com aluno mesmo assim de... às vezes briga muito com 

aluno e depois fica muito tempo parado na porta com os alunos e aí você começa a 

entender bem melhor o que que está no processo de vida dele, é uma experiência 

pessoal acho que muito grande assim, num todo. (Prof. Dandara) 

A observação, análise e reflexão desse fato podem garantir ao docente em início de 

carreira uma visão mais humana no processo educacional. O próprio ensino de História permite 

desenvolver conscientemente a visão de evolução seu produto através do processo. Isso 

significa que a partir do momento em que o professor toma consciência disso, ele passa a 

perceber que aquele aluno é fruto de um processo histórico que está refletindo aquele momento 

e que uma atuação pontual pode ser significativa para o futuro daquele discente. Essa visão 

pode ser facilmente percebida nas considerações dos professores Platão, Cabral e Carlota: 

quando a minha proposta era fazer História, eu queria fazer História pra tentar fazer 

diferença na sociedade. Eu não sabia os termos. Fazendo História eu descobri que 

quero transformadores. Tá o que eu posso fazer de bom pra sociedade hoje é gerar 

transformadores. (Prof. Platão) 

Contribuiu de que forma? De procurar fazer a minha parte. No sentido de que não 

que eu não com essa perspectiva de que o professor que tá saindo eu vou fazer a parte 

dele, muito pelo contrário, até porque ele é um professor que enquanto esteve na 

docência ele com certeza ele ele proporcionou um conhecimento pra milhares e 

milhares de alunos (Prof. Cabral) 
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eu acho que hoje eu consigo, porque é numa escola são vários pensamentos, várias 

formas de lidar, você tem que saber lidar com aluno, com pai de aluno, com a 

coordenação, com a direção, com o Estado. Então e eu não sabia. Eu achava que 

era só uma coisa só. Então hoje eu sei o que que o Estado pede, o que que o aluno 

precisa, o que que a coordenação quer, o que que a direção quer que eu faça 

dentro da sala de aula. Então eu tenho esse dicionário já na minha cabeça. Eu só 

preciso trabalhar mais pra me tornar uma profissional melhor ainda.  Mas eu penso 

ainda que o meu objetivo é se tornar melhor para o meu aluno, aprender mais para 

ele. (Prof. Carlota) 

Por fim, como já citado na parte anterior, a evolução pessoal demonstra ser algo pontual 

nessa fase da carreira. Crescer como ser humano, a partir do olhar, do comparar, do buscar, do 

persistir, entre outros, são pontos de formação não só profissionais, mas também pessoais. As 

colocações dos professores Zapata, Tales e Candido nos ajudam a melhor compreender essas 

posições: 

Olha a maior aprendizagem de ver, comparar o que acontece na escola, eu procurei 

saber procurei saber é porque que era daquela forma, aí comecei a estudar. Aí comecei 

a estudar (risos) comecei a estudar Foucault, que ele fala do sistema educacional, 

comecei a estudar Paulo Freire, comecei ler as antigas palestras [...] entender já que 

eu tenho uma realidade eu quero saber como essa realidade pode ser melhor, aí 

comecei a comparar e comecei a ver um sentimento de crescimento e... pensar já 

que eu tenho já que eu vou dar aula então  vamos fazer diferente pra mudar, pra mudar 

não só a minha mudar não só a minha aula mas mudar o a maneira de dar aula. Pra 

que minha aula seja... diferente, pra que minha aula seja diferente, diferente do, 

diferente mesmo da educação que o estado quer que eu que eu transmita pros alunos. 

Não educação a educação que eu acho que é, a gente  tem rever como a gente educa 

as crianças. (Prof. Zapata) 

fez com que eu... é... corresse atrás, né. Então assim "Ah, não tô encontrando solução, 

então vou ter que correr por conta".  Só que o meu medo também fica assim "Nossa, 

mas será que o que eu estou fazendo é o seria o melhor? Né?", assim eu fico meio 

perdido. E, que nem eu já falei, recorro aos profissionais aos professores mais antigos 

né. "Ó, encontrei essa solução, não seria legal", acabo sendo desmotivado por uns e 

outros "Ah, legal, vai por esse caminho, que você vai conseguir tal" né. É eu aprendi... 

é correr pra encontrar o objetivo (Prof. Tales) 

um dos valores que eu também aprendi, em ser mais persistente. E uma coisa que eu 

também não dava muita importância, mas que agora que eu vejo que é se organizar, 

e se organizar nisso também acaba refletindo em sala de aula, então eu permito uma 

das coisas que não sei se seria um valor, mas uma coisa que eu percebi é que nós 

temos que produzir mais de forma localizada, porque eu acho que tem um vácuo muito 

grande das questões das entidades escolares não como um todo mas entidades é a 

escola propriamente dita, eu acho que é somada a esse aprendizado do valor que tem 

a ciência eu acho que falta isso, a ciência chegar na escola. (Prof. Candido) 

Com tais colocações evidencia-se o quanto o início da carreira pode ser marcante para 

o profissional que se pretende ser. Segundo Tardif & Raymond (2000) a conscientização de que

com o passar do tempo, através da evolução na carreira docente, grande parte dos professores 

iniciantes desenvolvem maior segurança e domínio sobre seu trabalho diário e sobre as 

situações em que ocorrem, estes se sentirão mais confortável perante as exigências da profissão. 

Sendo assim a evolução nos diversos âmbitos da vida auxiliam no desenvolvimento profissional 
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do professor, especificamente de História, no qual consegue se perceber com um agente de 

transformação do outro e a si mesmo.

10.3.5  Superação de dificuldades  

Com base em todo contexto dessa pesquisa, fica evidente que o início da carreira 

constitui uma etapa fundamental na vida profissional docente e que se não for bem trabalhada 

pode deixar marcas consideráveis. Sendo assim, os diversos autores analisados até aqui são 

enfáticos ao defenderem a ideia de que esta fase daria “o tom” da trajetória docente. No entanto, 

como já analisado anteriormente na fase de sobrevivência, diversos autores como Huberman 

(2000), Veenman (1984, 1988), Cavaco (1991), Guarnieri (2005) Garcia (1999) Gonçalves 

(2000), entre outros, apontam que boa parte dos problemas encontrados por professores 

iniciantes tem ligação direta com um tipo de saber idealizado, de uma escola e do aluno 

idealizado, estruturada muitas vezes em cursos de formação inicial. Nesse sentido, perguntamos 

aos docentes da pesquisa quais as suas atitudes perante as dificuldades a fim de superá-las. 

Dentre os aspectos levantados prevaleceu a busca de apoio externo (apontado por seis 

professores em nove citações) entre os docentes. Ter o auxílio de outro professor mais 

experiente parece ser o mais comum na superação dos problemas. Esse levantamento vai de 

encontro com as considerações de Lima, et al. (2007, p. 143) que apontam que a “necessidade 

de controle das situações, insegurança, preocupações, submissão à opinião dos profissionais 

que os professores iniciantes consideram superiores/mais experientes”. Mariano (2006, p. 26), 

nessa linha de raciocínio acrescenta ao relatar que: 

Um trabalho realizado em equipe, de maneira colaborativa, no qual os atores mais 

experientes procurem ajudar os novatos e estes também se ajudem mutuamente pode 

ser um bom caminho para amenizar os conflitos e as dificuldades que vivenciamos no 

começo da profissão. 

Nesse sentido as colocações dos professores entrevistados apontaram que a conversa 

com professores mais antigos ou mesmo com a coordenação auxiliou-os a encarar melhor os 

problemas enfrentados, conforme podemos verificar abaixo: 

eu converso com com alguns professores mais antigos.. por mais que eles sejam 

mais antigos eles sabem dominar a sala, né, pode não saber o conteúdo mas eles sabem 

dominar a sala, então eu fazia algumas perguntas pros professores mas assim era 

eu estava meio caminhando do lado deles, eu tinha as mesmas ações [...] Eu vi a 

postura da minha coordenadora, como ela agia com o aluno. Ela era firme, mas 

ela sabia que por dentro ela tava mole mole da situação de um aluno de uma aluna que 

por exemplo não tem que comer em casa. Mas ela tinha que continuar firme porque 

tava sendo, ele tava violando alguma regra da escola. Então eu via nela um exemplo 

positivo. Sabe é aprendi muito com esses exemplos. (Prof. Alexandre) 
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no começo foi atuar como a maioria. Como a maioria. Pega o livro didático, taca 

texto, não deixa a molecada ficar quieta, não deixa a molecada falar, deixa 

copiando. Pra não falar, pra não falar. E se começar a algazarra grita, chama a 

atenção, manda pra diretoria e não deixa eles falarem, aja como sargentão. (Prof. 

Zapata) 

Didaticamente, tava, né... Então é comecei a fazer pesquisas por conta mesmo e 

pedindo ajuda a professores mais experientes daí eu comecei a a me soltar mais. E 

depois os próprios alunos também foram meio que solidários comigo, me ajudaram 

também, "Ô professor, mas aí tem perguntas", perceberam uma certa dificuldade, 

falaram "Não, vamos ajudar esse professor tal", e... e foi uma troca, eles me ajudavam, 

eu ajudava eles. E foi assim que aconteceu [...] Quando né encontro alguém que 

queira  falar também, porque tem professor também que fala não tá nem aí, fala 

"Larga a mão disso aí e fica de boa na sua é o melhor que você faz” (risos). (Prof. 

Tales) 

eu procuro na maioria das vezes eu sou sincero que os próprios amigos me dizem a 

respeito daquela pessoa, então "Ah tá passando por isso e aquilo", "Ah, o pai, a 

mãe, o emprego, e tal" então isso me ajuda a entender um pouco, ah o jeito, ah 

que ela me vê e como eu posso atingir essa pessoa positivamente como professor 

impondo. A dificuldade não é só ser professor, né, é claro que ser professor significa 

muita coisa, eu não queria estar entrando nisso agora, mas ser professor é, é um pouco 

complicado e essas atitudes físicas, né, que eu  tomo também, ah, perguntar pros 

amigos "Aquela rapaz ou aquela menina, o que acontece" e porque acontece. (Prof. 

Eric) 

minha coordenadora que me ajudou muito, né, ela foi me ensinando, "Não, não é 

assim, né, você precisa de um texto de apoio pra eles né, você precisa é saber o que 

eles já sabem disso", aí ela foi me dando todos os caminhos, né, de sondagem de 

conhecimentos prévios né, ela foi me dando mais os, os passinhos assim pra eu 

conseguir mesmo sair mais satisfeita da sala de aula (Profa. Hannah) 

Percebe-se que no caso desses professores houve a necessidade de ter a figura de um 

professor experiente como um modelo, um espelho na forma de amenizar situações 

conflituosas. No entanto, é necessário lembrar-se das colocações de Garcia (1999, p. 114) ao 

considerar que a “imitação acrítica de condutas observadas noutros professores” é um grave 

problema comum nessa fase da carreira. Segundo o autor, o professor novato tende, mesmo que 

inconscientemente, a repetir de forma mecânica a postura desse professor com mais 

experiência, mesmo considerando que a construção da autoimagem se dá a partir das influências 

de seus pares. O autor demonstra que esta é uma fase do processo de aprender a ser professor, 

no qual é comum haver um professor modelo, inspirador da postura pedagógica do recém-

formado. 

Mais uma vez cabe ao professor iniciante filtrar essa consideração externa, pois aquele 

que pode auxiliar também pode atrapalhar o processo de formação. Um bom exemplo pode ser 

observado nas considerações do professor Zapata quando relata que “no começo foi atuar 

como a maioria. [...] Pega o livro didático, taca texto, não deixa a molecada ficar quieta, 

não deixa a molecada falar, deixa copiando. [...] E se começar a algazarra grita, chama a 

atenção, manda pra diretoria e não deixa eles falarem, aja como sargentão”. Esses 
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aconselhamentos, se não for bem filtrado e ressignificado pode fazer com que o professor que 

está começando se frustre e desanime da docência. Saber em quem se espelhar é algo difícil 

quando não se tem muito parâmetro, porém, essencial para a formação da identidade docente 

e para seu desenvolvimento profissional. 

Outro item muito citado faz referência à auto formação (apontada por quatro 

professores em quatro citações), ou seja, a busca por conta própria num processo de formação 

não-formal. Segundo nossa análise quantitativa essa questão vem de encontro com o gráfico 46 

no qual demonstra que 72% dos professores fazem sua formação continuada com base em 

leituras de livros e/ou revistas especializadas. Essa colocação nos permite perceber a 

importância da formação continuada, independente se de maneira formal, não formal ou 

informal. As considerações dos docentes podem ser observadas abaixo: 

precisava saber as leituras sobre o assunto, é como melhorar, eu queria um guia, 

né, que não tem. Ou melhor, eu até achei um guia, que eu to lendo ainda, mas já já 

me ajudou. E era uma tática tão simples, que eu acho que se eu estivesse estudado na 

época eu iria ganhar muito mais alunos, que era só é o aluno não sabe responder, eu... 

eu passava, "Tá bom, então vai você". Certo, até alguém responder e tal. Se eu 

soubesse que se eu falasse a resposta pra ele e ele repetisse pra mim e fizesse com que 

o outro repetisse a resposta dele, do do primeiro isso ia fazer um jogo na sala de aula

que o aluno ia prestar atenção. Que ele, né, pelo menos o que o que eu li ia dizer assim,

eu vou prestar atenção no colega porque o professor vem perguntar pra qualquer um

da sala. Então isso prendia a atenção. Se eu tivesse usado isso naquela época, eu eu

acho que ia ser bem mais fácil. Hoje eu uso, e dá certo, mas naquela época não usei.

(Prof. Alexandre)

pesquisas né, uso muito a internet, recursos assim de informação sobre 

adolescente né, como lidar, como transmitir, e ajuda a... eu peço ajuda pros 

professores  um pouco mais experiente que eu. (Prof. Tales) 

eu sou um cara que aprendi bastante em questão de didática, dinâmicas, eu essas 

questão de trabalhar com ginástica cerebral, que fiz pós-graduação em Cultura, 

me ajudou bastante com isso, então eu sou um cara bastante... é... integracionista, 

enfim, então eu, eu busco trabalhar bastante isso. (Prof. Prestes) 

foi aí que eu comecei a entender que o conhecimento ele é, ele é muito mais do que 

só comunicar, né, é e aí fui fui atrás, né, de entender, "Peraí, por que que quando 

eu falo isso, explico isso os alunos ficam com essa cara de 'Ué', não entendem?". 

(Profa. Hannah) 

Por outro lado, é importante citar que mesmo tendo um número considerado que usam 

a autoformação para se atualizar a superação das dificuldades não está sendo pautadas na teoria 

(apenas quatro professores). Isso nos permite mais uma vez raciocinar que essa autoformação 

não-formal tem sido mais focado em assuntos historiográficos, para conhecimentos específicos, 

o que não pode ser visto como negativo, mas deficitário para outras áreas, tal como a parte

didática. Essa colocação pode ser facilmente observada nas colocações do professor Dandara 

ao relatar que: 
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eu não leio essas coisas, eu penso em estratégia diferentes que eu possa adotar alguma 

coisa mais nesse sentido, sabe, não muito...  eu não caio muito no processo de leitura 

de procurar resposta na leitura esse tipo de coisa. E também não sou dos que tipo 

assim, "sou um livro aberto, sei de todo mundo o que, que todo mundo faz, o que 

deixa de fazer", também não sou assim. Fico mais na minha.  (Prof. Dandara) 

Outra colocação considerada nas respostas como superação das dificuldades está 

relacionada em compreender a realidade dos alunos (anotada por cinco professores em seis 

citações). Essa compreensão da realidade demonstra que entender a História do aluno permite 

pensar nesse estudante como fruto de um meio e de um espaço construído socialmente. Nesse 

caso o professor de História, mesmo que iniciando a carreira, trás consigo - ou deveria trazer - 

bagagem para analisar, refletir e agir. No caso dos professores apontados a seguir deram suas 

respostas por esse caminho, mesmo que inconscientemente: 

Primeiro eu vou conversando, tentando puxar porque eu penso assim, se eu 

chegar e já colocar matéria, eles não prestam atenção, pelo menos nessa escola, na 

primeira escola que eu trabalhei. Então se eu chegar, organizar a sala, dar bom dia 

conversar com eles, como que eles estavam, daí já se passavam alguns minutos mais 

daí eu acho que fluía mais. Como eu te falei, sempre tem um ou outro que não não 

tinha jeito, infelizmente não tinha jeito. Mas assim eu acho que a gente conversando, 

cativando, mesmo que ele não fizesse mas se ele tivesse só me ouvindo, eu já pra 

mim eu já tinha conquistado. (Profa. Carlota) 

entrar também no universo, então assim eu comecei a acompanhar alguns blogs 

in- tipo não infantis, mas pra público dos jovens, e aí comecei a pegar gírias, 

comecei a usar, comecei a fazer tirinhas em quadro pra pra chamar a atenção, e 

aí logo, agora eu to me sentindo mais tranquilo né, vejo que a criançada tá... te aceita 

melhor quando vê assim que você tem um jeito diferente. (Prof. Prestes) 

A punição é o que resulta na na no pior resultado e o que tem o resultado ao 

menor prazo possível. Então a punição ela só serve a curtíssimo prazo e depois 

acabou. Né, então a gente tem que pegar... por mais que o aluno seja um... né, por 

mais que ele seja bagunceiro, por mais que ele não preste atenção a gente tem 

que reforçar os pontos de comportamento.  Quando ele cumpre alguma coisa, 

quando ele participa da aula, "Ô cara, legal, é isso aí". Então quando a gente 

reforça a a atitude, o comportamento do aluno, ele acaba ficando próximo da 

gente. "Esse professor é legal, esse professor me elogiou", então por mais que ele 

ponha fogo na sala de outro professor, quando você entra ele respeita né. Então a 

primeira coisa é tentar é... não simplesmente xingar e reclamar e punir as as 

atitudes ruins do aluno, mas com confirmar aquelas boas, né. (Prof. Frederico) 

indisciplina por exemplo, da indisciplina eu, eu trago o aluno. (Prof. Alexandre) 

É a escola tá passando por um momento, é, difícil porque eu acho que a escola não tá 

preparada pra esses jovens que tá aí, e o professor também não. Então no meu caso eu 

procuro enfrentar isso aí conhecendo mais a realidade do aluno, a realidade, 

sobretudo a realidade psicológica. [...] Nem sempre, eu acho que não é tão 

privilegiado pela História por poder tocar em diversas temáticas, porém nem sempre 

a História com o conteúdo do jeito que tá ali vai dar conta de resolver esses problema 

do aluno. Então eu procuro tocar e conhecer esse aluno mesmo e quando eu falo 

isso é desde o aluno que tem uma indisciplina leve até o aluno que tem uma 

indisciplina é extremamente mais brutalizada e a gente entra conflito direto, mas só 

que o que eu procuro mesmo é ganhar a consciência desse aluno e a maior parte 

das vezes que eu oriento também outros professores a fazer é fazer com que a verdade 

desse aluno se manifesta. Porque na maior parte das vezes ninguém sabe o que ele 
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tá passando. Então eu procuro fazer com que ele fale e me aproximar dele, mas nem 

sempre quer dizer ser amigo dele e coisa assim. (Prof. Candido) 

Pode-se perceber essa compreensão do aluno quando se analisa termos tais como “a gente 

conversando, cativando, mesmo que ele não fizesse, mas se ele tivesse só me ouvindo, eu 

já pra mim eu já tinha conquistado”, “entrar também no universo”, “não simplesmente 

xingar e reclamar e punir as atitudes ruins do aluno, mas com confirmar aquelas boas”, 

“eu trago o aluno” ou “na maior parte das vezes ninguém sabe o que ele tá passando”. 

Nesses casos a superação dos problemas não está no aluno ou no sistema, mas basicamente no 

professor que passa a verificar os fatos negativos como algo tratável, mas que precisa ser 

trabalhado. O desenvolvimento profissional docente nesse caso pode ser percebido perante 

um processo de assimilação de um determinado problema de dentro para fora, ou seja, existe a 

percepção de que o professor não conseguirá combater um problema social ou estrutural, mas 

sua ação protagonizando o próprio sujeito e tentando agir no aluno, demonstra que ao invés de 

ficar reclamando da situação existe uma ação pontual. 

No mesmo sentido, outro exemplo claro desse desenvolvimento, se demonstra em outros 

professores que têm atitudes parecidas, porém, mais direta, ou seja, na base do envolvimento 

(colocado por três docentes em três citações). Esse envolvimento deve ser entendido como uma 

aproximação tanto do aluno como com a realidade deles, procurando assim entrar em seus 

mundos e assim procurar agir. As considerações abaixo deixam essas colocações mais claras: 

eu busco muito trabalhar com coletivo. Gosto muito de trabalhar com coletivo, 

vamos fazer um debate, vamos discutir, vamos colocar grupo contra grupo... e assim, 

eu tento trazer a minha tecnologia para a sala de aula, o meu notebook, as coisas que 

eu tenho, porque é... é eu até falo assim, é muito fácil pra eles pegarem o celular e eles 

vão ter a resposta da prova em 2 segundos, mas eu falo pra eles assim, essa resposta 

ela é imediata, mas e o que vocês vão ter pelo resto da vida? (Profa. Leopoldina) 

não que eu queira apresentar aqui uma forma miraculosa, até porque cada professor 

ele vai seguindo um modelo, mas eu acredito que é o comprometimento. Eu acho que 

quando um professor ele tem comprometimento, ele não desiste do aluno, ele não 

vai desistir, a não ser que o aluno ele realmente se mostre irredutível. Mas eu 

acredito que quando o professor ele está ali é procurando novos métodos de 

transmissão do conhecimento, quando o professor tá ali inte-é tendo conhecimento 

não só dentro da disciplina de História mas nós temos também outras áreas da Ciências 

Humanas também que em muito corroboram para o crescimento e dinamismo das 

aulas, eu acredito que o professor ele está em plena sintonia com a sua profissão ele 

certamente ele vai conseguir é frear muitas coisas dentro de uma sala de aula. 

Adversos a a ao âmago da educação. (Prof. Cabral) 

Então a gente conversava com os alunos sobre outros assuntos. Sobre política, o 

que tá acontecendo agora, conversava sobre... desigualdade, é preconceito, né, 

tentava fazer da minha aula algo que eu pudesse atingir aquele aluno. Não 

consigo atender-atingir todos porque não na sala de aula, ainda mais hoje né, muitos 

ficam conversando né, mas você conseguir atingir aquele já tá bom. (Prof. Zapata) 
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O trabalho coletivo, a procura de novos métodos, o diálogo de outros assuntos, o falar 

na língua do aluno, entre outras, demonstra ser uma forma de superar os problemas de forma 

particular.  É importante salientar que essas colocações não significam que houve a superação, 

mas sim a tentativa desta. Esse refletir em estratégias diferenciadas demonstra o quanto esse 

docente atua na prática, dentro de sua realidade trabalhando em seu desenvolvimento 

profissional.  

Tendo em vista tais indicativos da pesquisa analisa-se que nesta fase as identidades 

docentes vão sendo construídas, tendo em vista que os professores iniciantes têm suas ações e 

princípios estabelecidos nesta relação entre ações, superações e reflexões de seu contributo dentro 

de um processo de aprender a ensinar. 

Segundo Guarnieri (2005) esse processo pode ser desencadeado em três posturas 

profissionais no contexto de trabalho docente. A primeira, perante as dificuldades em 

desenvolver os conhecimentos da formação acadêmica na prática escolar por meio da ação 

docente, o professor novato incorpora à cultura escolar de forma acrítica. A segunda se dá 

quando o docente possui uma abordagem teórica e tenta aplicá-la na prática, porém, não percebe 

os limites de sua concepção e a necessidade de adequá-la, modificá-la, transformando em 

conhecimento coerente para ser trabalhado em um determinado contexto.  Nesse caso, a 

visualização e crítica do contexto acabam por demonstrar certa incapacidade de agir diante das 

dificuldades adotando assim atitudes tradicionais, frustrando-se por não desenvolver a sua 

bagagem teórica. Por fim, a última postura, não muito usual dentre professores iniciantes, é 

aquela em que o professor incorpora uma postura crítica perante as concepções teóricas e da 

cultura escolar, identifica fatores positivos e possibilidades e através de um movimento 

reflexivo, elabora e executa sua prática. Independente de tais itens apontados pelo autor existe 

um processo de desenvolvimento profissional, seja ele mais doloroso ou mais ameno. 

A superação das dificuldades se dá então a partir momento em que se encara o problema 

com reflexão e articulação entre teoria e prática e, obviamente, no fazer em sala de aula. Nesse 

sentido, as considerações de Guarnieri (2005, p. 9) vêm ao encontro de nossa pesquisa ao relatar 

que: 

o aprendizado da profissão a partir de seu exercício possibilita configurar como vai

sendo constituído o processo de aprender a ensinar. Tal construção ocorre à medida

que o professor vai efetivando a articulação entre o conhecimento teórico-acadêmico

e o contexto escolar com a prática docente.
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10.3.6 Saberes no início da carreira 

Pode se perceber que a superação das dificuldades se dá basicamente com a prática e a 

reflexão da prática e como em qualquer profissão, o docente no início da carreira pode ser 

caracterizado por dúvidas que geralmente estão acima das certezas. Diversos autores 

(GARCÍA, 1992, 1998; SHULMAN, 1987; CHARLOT, 2001; TARDIF, 1991, 2012; 

PERRENOUD, 1996; SCHÖN, 1987, 2000; NÓVOA, 1992, 2000; PIMENTA, 2009, 2002; 

SACRISTÁN, 1991; entre outros) procuraram identificar os principais domínios que um 

professor deve possuir para exercer sua profissão docente e seus saberes adquiridos, 

principalmente ao ingressar na profissão. Nesse sentido questionamos os professores sobre qual 

o principal saber265 adquirido ou desenvolvido nesse início da profissão.

De modo geral percebeu-se que o saber que predomina no grupo estudo é o saber 

aprender (relatado por oito professores em dez citações). Tal resposta mostra-se bem coerente 

tendo em vista que é na prática que o docente encontrará os desafios da profissão e sua 

verdadeira face. Isso comprova também que esse momento da carreira nada mais é que a 

continuação da formação universitária, só que sem a tutoria de professores acadêmicos e com 

responsabilidades maiores. Esse aprender também pode ser percebido como algo intencional, 

em que alguém quer continuar suas aprendizagens e adquirir saberes que não foram 

conquistados na universidade. Charlot (2000, p. 15) discorre sobre assunto ao relatar que: 

A questão da relação com o saber pode ser colocada quando se constata que certos 

indivíduos, jovens ou adultos, têm desejo de aprender, enquanto outros não 

manifestam esse mesmo desejo. Uns parecem estar dispostos a aprender algo novo, 

são apaixonados por este ou por aquele tipo de saber, ou, pelo menos, mostram uma 

certa disponibilidade para aprender. Outros parecem pouco motivados para aprender, 

ou para aprender isso ou aquilo, e, às vezes, recusam-se explicitamente a fazê-lo. 

É interessante destacar que o saber aprender vem à frente do saber ensinar que deveria 

ser a base da profissão docente. Porém, se destacarmos que a falta de experiência faz dele ainda 

um aprendiz, tendo contato com um mundo relativamente novo, aprender nesse momento é algo 

fundamental, ou seja, aprender a ensinar está na primeira etapa do desenvolvimento 

profissional docente. Perrenoud (1993) destaca essa visão ao analisar que o professor está no 

centro, é o grande organizador, a pessoa-recurso. Por outro lado, esse aprender por muitas vezes 

se torna mais difícil, pois o obriga a tomar constantes decisões, sejam elas simples ou 

complexas. Segundo o autor tal questão propicia dispersão e fragmentação de suas atividades, 

265 A definição de saber nesse caso baseia se na concepção de Charlot (2000, p. 80) que considera o saber o 

“conjunto de imagens, de expectativas e de juízos que concernem ao mesmo tempo ao sentido e à função social 

do saber e da escola, à disciplina ensinada, à situação de aprendizado e a nós mesmos.” 
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o que pode ser um entrave para professores menos experientes. Esse ponto de vista pode ser

verificado nas falas dos professores Alexandre e Leopoldina ao demostrarem a preocupação 

com limites e controle do próprio erro como aprendizagem em sala de aula: 

E as aulas também ajudaram. As aulas não eram iguais. Até com a disciplina eu tive, 

eu tive que aprender a lidar porque na faculdade a gente não aprende isso. No 

estágio a gente não aprende como impor alguma coisa, não sendo autoritário, 

mas sendo autoridade, no caso é bem difícil entender... E partir disso eu comecei a 

a melhorar. (Prof. Alexandre) 

aprender a reconhecer. Né... você... eu acho que quando você aprende e você 

reconhece, reconhece que errou né, reconhece que você volta atrás e admite, "Olha, 

eu errei, eu to aqui, vamos fazer diferente?", porque... é o que eu falei, você sai, sai da 

faculdade acreditando que eu era a Mulher Maravilha, quando eu não sou a Mulher 

Maravilha. Entendeu? Eu sou alí uma formiguinha pequeninha dentro de um negócio 

grandão que é o Estado. Mas essa formiguinha pequenininha ela tem vontade de 

mudar o mundo, ela acredita muito que as coisas possam ser diferente. (Profa. 

Leopoldina) 

As discussões referentes do saber aprender da docência deixam clara a necessidade de 

se repensar o que se ensina, como se ensina e principalmente o que o aluno aprende no sentido 

de propiciar de forma mais efetiva a articulação entre teoria e prática.  Vindo de frente com essa 

ideia, Tardif (2000, p. 10) define a prática profissional como sendo “o estudo do conjunto dos 

saberes utilizados realmente pelos profissionais em seu espaço de trabalho cotidiano para 

desempenhar todas as suas tarefas”. Tal concepção reforça que as formulações teóricas sobre a 

prática pedagógica devem estar na própria prática. Essa relação foi percebida por alguns 

docentes que perceberam que quando se ensina também se aprender, não um aprendizado 

acadêmico, mas um aprendizado humano. 

professor ensina mas ele também aprende, e eu acho que mesmo com todos esses 

problemas eu  aprendi muito, aprendi como pessoa. (Profa. Carlota) 

o professor está ali, ele não só ensina ele também aprende. Professor também tá ali

pra aprender. Como que como que cada um se comporta diante da informação,

como que cada um se comporta em relação aos outros, como que cada como que

cada se comporta com o professor, então a medida que nós vamos dando aula é eu

sempre falo pra eles: "Gente, eu eu gosto de conversar com vocês pra que vocês me

conheçam. Pra que vocês saibam qual é a minha identidade. Então quando eu to

sentado aqui na na carteira eu tô eu também tô observando vocês. [...] eu entro

até um pouco na gíria deles né pra tentar me socializar também, "Se vocês quiserem

trocar ideia, gente, façam isso, troquem ideia, conversem, só que tudo tem o seu

tempo. À medida que o professor tá explicando, preste atenção, se o professor tá

falando. (Prof. Cabral)

O maior deles é como falar com adolescentes (risos) é o maior. Porque o saber né 

não é um conhecimento que a gente pode recorrer a nada, não tem apostila na 

internet nem nada. Então quase que sem cometer nenhum equívoco, nenhum pecado, 

sem anacronismos, mas até acho complicado usar essa palavra, mas traduzir aquilo 

né pro adolescente... pré-adolescente é um desafio legal e essa tradução, esse 

processo é um saber. É um saber por quê... ah não escapa somente das palavras que 

eu digo, mas da forma que eu me porto. Ah não somente como dizer, tom de voz, 

nem somente usar gírias ou não, mas toda linguagem corporal (Prof. Eric) 
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É Importante destacar que os saberes de aprendizados citados acima não são adquiridos 

na universidade. Algumas citações destacam esse ponto de vista tais como “como que cada 

um se comporta diante da informação”, “traduzir aquilo né pro adolescente” ou “não 

somente como dizer, tom de voz, nem somente usar gírias ou não, mas toda linguagem 

corporal”. Na visão de Tardif (2012, p. 11), saberes e trabalhos estão totalmente relacionados, 

sendo impossível falar de saberes sem relacionar aos condicionantes do trabalho. Para o autor 

“o saber é sempre o saber de alguém que trabalha alguma coisa no intuito de realizar um 

objetivo qualquer”. No entanto, no caso específico dos professores, os saberes também se 

apresentam nas práticas e relações durante a atuação docente, perante situações de conflito em 

sala de aula, no relacionamento outros atores da escola, nas discussões de atividades didáticas, 

etc. São esses saberes que geralmente um professor em início de sua atuação docente mais lhe 

faz falta, tendo em vista que no começo, o professor é mais teoria que prática, mesmo sabendo 

que traz consigo saberes pessoais, de fora da escola. “O saber dos professores é o saber deles e 

está relacionado com a pessoa e a identidade deles, com sua experiência de vida e com sua 

história profissional, com as suas relações com alunos em sala de aula e com os outros atores 

escolares na escola, etc.” (TARDIF, 2012, p. 11). 

Ao pensarmos o saber aprender no ensino de História, o saber ensinar deve ser visto 

como algo que vai muito além do simples conteúdo ou informação transmitida. Saber aprender 

o que fazer com os fatos ensinados é algo fundamental para o professor dessa área. No entanto,

tendo em vista que esse professor passou por universidades com forte caráter conteúdista 

(gráfico 14), esse aprendizado por muitas vezes tende a demorar a ocorrer. Dentre os 

entrevistados, percebeu-se essa visão mais ampla do ensino de História com os professores 

Platão e Hannah ao considerarem que a aprendizagem do ato de ensinar não se restringe a 

simples informações conteúdistas, mas aquisições de saberes históricos com o conteúdo, tal 

qual pode se analisar em suas falas.  

Eles captam mais o que eu não estou falando do que eu estou falando. Captam o 

que eu falo no sentido de produzir a aprendizagem. Tá? O conteúdo do que eu falei 

vaza tudo. Mas na hora que você conversa com eles começa a sair cada coisa! Aí você 

começa a se reconhecer na fala, sabe. Aí você fala: "Eu não falei isso", "Mas você 

falou".  [...] É que eu tenho obtido mais resultados de aprendizagem no meu 

currículo oculto do que no currículo específico que eu trabalho. Certo? Então o os 

maiores resultados que eu tenho não são no no mérito do conteúdo que eu to passando 

pra eles, mas ele é um conteúdo que eu não controlo. É... eles aprendem mais daquilo 

que eu acredito do que aquilo que estou, digamos assim, ensinando. Certo? É é um 

negócio estranho. Eu consigo constatar, mas eu ainda não consigo atuar nisso de forma 

ativa. (Prof. Platão) 

como que o meu aluno aprende. Sabe, como que o meu aluno aprende. Eu sei 

exatamente quais os passos que eu preciso seguir pra ele aprender. E... e muitas 
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vezes, isso vem muito do ensino fundamental mais do que do ensino médio porque a 

gente sabe que o nosso ensino médio tem essa função de passar no vestibular e tal. 

Mas hoje em dia eu praticamente uso a os assuntos de História como desculpa, 

como pretexto pra ensinar o aluno a ler, a grifar bem, a sabe, a selecionar a 

informação, a ter um pensamento crítico, sabe eu acho que esses assuntos todos 

viraram um grande pretexto pra pra dar pra eles um pouco do caminho do que é 

construir a aprendizado assim sabe. É bom é isso eu acho que hoje em dia eu sei 

bem onde tocar, como começar. Né eu acho que é isso e eu tenho um ponto fortíssimo 

que é a prova. Sabe eu acho que a minha prova é um ponto muito forte. É uma prova 

bem escrita, é uma prova enorme,  com textos, textos e  textos porque pra mim a prova 

tem que ser um momento em que o menino vai aprender também sabe, não pode ser 

só na aula então a minha prova é a minha chance de trazer um texto que que eu 

não trabalhei nessa aula, de fazer o menino refletir sobre uma coisa que que a 

gente não teve a oportunidade de fazer na sala né, lógico que a prova também 

tem essa função de retratar o conhecimento e tal, de ver o que ele é capaz de fazer 

sozinho, mas hoje eu acho que é um dos meus pontos fortes assim. (Profa. Hannah) 

Essas colocações apontadas por esses professores levantam bem a questão do aprender 

que poderia ter sido compreendida nos meios universitários, ou seja, o que deveria ter sido 

aprendido a ensinar no ensino de História? 266 Tardif e Raymond (2000) demonstram que as 

formações acadêmicas nos cursos de licenciatura, não tem dado a atenção necessária aos saberes 

construídos e mobilizados pelos docentes no seu cotidiano, suas crenças e representações dos 

futuros docentes sobre o ensino, tendo pouco impacto sobre seu trabalho ao darem início a sua 

carreira profissional. Para o autor os cursos de licenciatura geram um papel de criadores de 

conteúdos denominados por eles de aplicacionista do conhecimento, limitada em sua prática, 

fragmentada e sem contextualização com a educação efetiva. Nesse sentido, Wideen et al267, 

(apud TARDIF E RAYMOND, 2000, p. 270) relatam que: 

(...) o modelo aplicacionista do conhecimento, onde os alunos passam um certo 

número de anos a assistir a aulas baseadas em disciplinas constituídas de 

conhecimentos proposicionais. Em seguida, ou durante essas aulas, eles vão estagiar, 

para “aplicarem” esses conhecimentos. Enfim, quando a formação termina, eles 

começam a trabalhar sozinhos, aprendendo seu oficio na prática e constatando, na 

maioria das vezes, que esses conhecimentos proposicionais não se aplicam bem na 

ação cotidiana.. 

O saber aprender nesses professores denota que se desenvolvem aprendizados distintos, 

dependendo da necessidade de cada um ou do grau de competência em que se esteja. Àqueles 

que necessitam melhor adaptar-se ao meio desenvolvem aprendizados de relacionamento e 

àqueles que não possuam tantas dificuldades com relações interpessoais já focam no que e como 

ensinar. Mais uma vez podemos perceber que o desenvolvimento profissional docente não é 

algo técnico, no qual se todos os professores seguirem uma cartilha atingirá um estágio 

266 Essa temática será mais bem abordada na parte referente ao ensino de História 
267 WIDEEN, M.; et ali. A critical analysis of the research on learning to teach: making the case for an ecological 

perspective on inquiry. Review of Educational Research, 68 (2), p. 130-178, 1998. 



448 

avançado desse desenvolvimento. Porém, é importante lembrar que diversos fatores podem 

diferenciar essas questões tais como maturidade, local de trabalho, formação prévia, objetivos 

com a docência. Não se pretende aqui dizer qual é melhor ou pior, nem apontar processos 

etapistas, mas apontar o saber aprender como algo muito forte nessa fase da carreira e essencial 

para o desenvolvimento profissional. 

Nota-se que o saber aprender também é algo muito amplo que não se restringe apenas a 

saber transmitir um determinado conteúdo ou controlar a indisciplina. A visão de saber aprender 

vai muito além dos saberes escolares e acaba por se relacionar com saberes do mundo, das 

relações, etc., ou seja, o saber aprender se transforma no aprender a saber o outro. Essa visão 

foi percebida na citação de alguns professores que demonstraram ter adquirido o saber a 

compreender (apontado por três docentes em três citações). Na visão de Charlot (2000, p. 80) 

a ideia central de relação e entendimento de que o saber compreender ultrapassa os saberes 

escolares podem ser observadas nas seguintes definições: 

A relação com o saber é a relação com o mundo, com o outro e com ele mesmo, de 

um sujeito confrontado com a necessidade de aprender. (...) é o conjunto (organizado) 

das relações que um sujeito mantém com tudo quanto estiver relacionado com 'o 

aprender' e o saber. 

O saber compreender se dá basicamente na necessidade de não olhar o aluno apenas 

como seres receptores de informações, mas seres que necessitam ser compreendidos em seus 

meios. Essa verificação das diversidades, do outro, do contexto, torna-se mais nítido em alguns 

casos em que as carências afetivas e econômicas se acentuam. Essas considerações podem ser 

observadas nas colocações dos professores abaixo: 

é o respeito ao outro, porque às vezes mesmo a gente fala que não tem preconceito, 

mas a gente eu acho que a gente sempre carrega alguma coisa. Então isso em uma 

escola assim é pobre, em um bairro pobre que não tem nada, o bairro não tem 

nada, então eu acredito eu pensei assim em ver cada um deles, quais as dificuldades 

deles e a respeitar a forma de cada um em si, porque eu acho que mesmo a gente 

que é professor de História que diz que não tem preconceito a gente sempre tem 

alguma coisinha sabe, alguma coisa que incomoda, e isso que me incomodava eu 

passei a ver com outros olhos né. Eu comecei a entender porque tal pessoa era 

assim, porque que ela age dessa maneira, porque que fulana engravidou, porque 

que fulano tá usando drogas, porque que é violento, e e isso no dia a dia me 

facilitou a lidar com eles. Então acho que isso eles me respeitavam muito, tanto é 

que com aluna eu não tive problema. Esses esses problemas assim de indisciplina pra 

mim não é pessoal, problemas pessoal eu nunca tive, com aluno nenhum, mas esses 

problemas corriqueiros eu tive. (Prof. Carlota) 

Primeira coisa levar em consideração essa diversidade. Né que a gente não pode 

entrar em sala de aula com o texto pronto, entrar lá e produzir da mesma forma que 

né, a mesma aula pra diversas turmas a gente tem que aprender a moldar as coisas pra 

então... é coisas de ciências humanas né, a gente aprende que é a coisa mais difícil do 

mundo porque o alvo de nosso estudo é o homem,  e o homem é difícil pra caramba, 

e o homem também é aquela coisa mais formidável que tem né, que é a gente olha 
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cada um e cada um é de um jeito e a gente aprende algumas coisas com eles, com 

essas peculiaridades. (Prof. Frederico) 
 

respeito ao outro, adversidade... basicamente isso, (risos). Meio.. mas eu acho que 

não sei assim, acho que nesse sentido sabe, de aprender a ... a entender a diversidade 

assim das... das pessoas que estão no mesmo espaço  que você sabe, tentar entender o 

processo de cada um, esse tipo de coisa. (Prof. Dandara) 
 

Percebe-se que desenvolver o saber da compreensão sobre os assuntos em geral pode 

auxiliar o docente a melhor reconhecer o outro e assim adequar de forma compreensível o saber 

ensinar. Nesse sentido, o compreender requer questionamento que o levará à busca pelas 

respostas e atitudes perante o cenário, desenvolvendo a prática do professor reflexivo. Tendo 

em vista que compreender leva a obrigação de não ser apático, conformado, estagnado, esse 

saber pode auxiliar no crescimento profissional de quem inicia a carreira. Esse ponto pode ser 

facilmente compreendido nas citações “Eu comecei a entender porque tal pessoa era assim, 

porque que ela age dessa maneira”, “a gente não pode entrar em sala de aula com o texto 

pronto” ou “tentar entender o processo de cada um”. Nesses casos, percebe-se a intimidade 

do processo das relações sociais que são pratos cheios para o treinamento desse saber. 

Por fim é importante lembrar que não há saberes melhores ou piores ou mesmo etapas 

para adquirir saberes que estes se constroem dependendo da necessidade de cada um ou mesmo 

do nível de conhecimento de cada professor. Dentro desse processo, os saberes são construídos 

perante o meio e as relações sociais, desenvolvendo assim a identidade do docente. A grande 

questão está na conscientização do saber adquirido ou necessário nessa etapa de cada professor. 

Uma vez consciente disso o professor terá condição de refletir sua prática e tentar galgar outros 

saberes na construção de uma formação identitária. Nesse sentido Charlot (2000, p. 72) 

argumenta que: 

 

 (...) qualquer relação com o saber comporta também uma dimensão de identidade: 

aprender faz sentido por referência à história do sujeito, às suas expectativas, às suas 

referências, à sua concepção de vida, às suas relações com os outros, à imagem que 

tem de si e à que quer dar de si.  

10.3.7 Caracterização do docente 

As profissões em geral são caracterizadas por suas responsabilidades sociais e suas 

condutas perante tal meio em que vive. Tendo em vista que pesquisamos professores de 

História, questionamos de que forma este se caracterizava. O resultado nos mostra que as 

resposta se concentraram em serem compromissado, fazendo a diferença e superando 

desafios. Esses aspectos, considerados essenciais para o historiador ou um professor, demonstra 

uma formação típica desse profissional: o comprometimento com questões sociais. Não há 
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como negar que como educador ou historiador as responsabilidades perante a mudança social 

são a base da sua formação. Isso faz com que o docente de História termine seu curso de 

licenciatura se sentindo um “super-herói” que vai mudar o mundo, libertar mentes, promover 

revoluções, entre outros. A professora Leopoldina relata bem essa questão ao enfatizar que 

quando “você sai, sai da faculdade acreditando que eu era a Mulher Maravilha, quando 

eu não sou a Mulher Maravilha”. Isso faz com que o ensino de História tenha um caráter 

diferente de outras disciplinas que em muitos casos passam a ideia de uma educação escolar 

como produtora de mão-de-obra, com o objetivo de preparar o indivíduo para o trabalho. O 

professor de História, independente se tem um viés mais focado na educação ou na pesquisa, 

demonstra um entendimento da educação como mecanismo de libertação, de autoconhecimento 

e satisfação pessoal. 

Pelos relatos podemos perceber que a compreensão que se tem hoje sobre o que é 

História e sua função na sociedade é bastante diferente daquela entendida pela historiografia 

tradicional, embora alguns traços desta História ainda possam ser percebidos na sociedade e no 

professor. Apontando essa visão de compromisso podemos verificar o quando os docentes se 

colocam como representantes da transformação humana e social, fazendo do aluno um sujeito 

histórico capaz de mudar sua condição social. 

Eu sou um formador. Tá? Eu não tenho dúvida disso. O meu papel, na educação, é 

de formador. O que eu formo, eu não sei.  Certo? Eu não consigo dizer pra você o que 

vai sair no final. Tá? Eu digo o seguinte né, eu me identifico como um libertador de 

mentes. Tá, se você me perguntasse o professor Platão é é um libertador de mentes, 

você não sabe muito bem o que é isso (risos). Mas é isso que eu sou. Agora a mente 

que eu liberto eu não sei pra onde vai essa liberdade, tá? E eu sou um professor de 

Ensino Fundamental II. E o que eu prometo pro pessoal do Ensino Médio é que eu 

vou entregar uns capetas pra eles. [...] Eu preciso transformar jovens com 

capacidade de transformar a sociedade. (Prof. Platão) 

porque você olha para a escola, quando eu olho eu penso que é uma prisão, com 

grades, com portas, com regras, e é a prisão ela te dá uma coisa ruim, então a gente 

eu tento trabalhar com eles justamente isso, olha, isso eu to aqui, eu preciso, eu preciso 

muito, mas eu posso estar aqui, eu posso  estar de um jeito diferente. [...] Mas 

quando eu estou com os meus alunos eu eu gosto de estar realmente com ele, eu não 

vou só de corpo presente, mas tô de corpo e alma, eu to aqui vamos conversar vamos 

falar do conteúdo vamos falar do conteúdo, vamos falar de futebol vamos falar de 

futebol mas depois a gente volta um pouquinho para o conteúdo. Então assim... é... eu 

eu acho que a minha vida hoje é ser professora, é dar aula, eu aprendi que eu amo 

oque eu faço, que eu escolhi muito bem, né que eu assim eu tô na minha formação 

pessoal e profissional, mas que tá sendo ótimo, que eu  tô adorando cada dia é um dia 

diferente e por incrível que pareça de é de uma escola pra outra são alunos diferentes. 

(Profa. Leopoldina) 

eu sou uma professora que... eu tenho muito compromisso com o meu trabalho, muito 

sabe, eu não entro na sala de aula sem saber o que fazer, sabe eu não entro assim "Vou 

dar uma olhadinha no que que vai cair hoje né, o que que" não não faço isso, eu tenho 

um planejamento muito muito bem medido assim, sabe, é... Então é isso. Sou uma 

professora que planeja, eu sou uma professora que olha pras dificuldades dos meus 
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alunos, sabe, é... eu consigo prestar bastante atenção nesses meninos que que tão 

sendo sondados pelo fracasso escolar sabe, eu tento resgatá-los de alguma forma 
assim, e... eu sou uma professora que tenho um ótimo relacionamento com os alunos. 

(Profa. Hannah) 

Eu me caracterizo como... muito companheiro, hã... compreensivo, eu compreendo 

as o aluno mas ao mesmo tempo eu cobro muito, eu cobro muito. (Prof. Alexandre) 

eu me caracterizo como compromissado. E comprometido. É assim que eu me 

caracterizo. Pode parecer muitas vezes em sala de aula que eu tô me divertindo e tudo 

mas eu tô muito comprometido. Infelizmente ainda não tenho condição de dar a aula 

que eu gostaria de dar, mas só que eu acho que tem aí um 50% da aula que eu dou 

que toca diretamente nos aluno. (Prof. Candido) 

Pelos relatos podemos perceber o quanto esse professor se mostra comprometido com a 

mudança do aluno. Citações como “me identifico como um libertador de mentes”, “minha 

vida hoje é ser professora, é dar aula, eu aprendi que eu amo o que eu faço, que eu escolhi 

muito bem”, “eu consigo prestar bastante atenção nesses meninos que que tão sendo 

sondados pelo fracasso escolar sabe, eu tento resgatá-los de alguma forma”, “eu 

compreendo o aluno, mas ao mesmo tempo eu cobro muito” e “50% da aula que eu dou 

que toca diretamente nos aluno” demonstram bem a dimensão da visão desse professor no 

início da carreira 

A visão de que com a disciplina de História o aluno poderá adquirir capacidades e 

potencialidades que o possibilitará assumir uma postura mais autônoma e crítica em relação às 

realidades sociais demonstra ser algo muito trabalhado na formação inicial. 

Não muito diferente daqueles que têm um sentimento de compromisso aqueles que se 

caracterizam como fazendo a diferença apresentam um discurso de que o ensino de História é 

sua ferramenta de luta e transformação social, levando os alunos a uma consciência crítica que 

possa superar o senso comum na intenção de que possam além de ver os acontecimentos, 

enxergá-los de maneira mais reflexiva e crítica. 

Segundo diversos autores estudados nesse trabalho apontam que realmente esta fase da 

carreira tende a ser mais focada em sonhos, ilusões e encorajamento, no entanto, com o 

profissional da História isso acaba sendo mais forte devido ao seu viés social e politico, 

percebendo as possibilidades da ação social e cultural, na luta pela transformação das estruturas 

opressivas da sociedade como um todo. As citações abaixo demonstram bem esse ponto de 

vista. 

um professor diferente, um professor preparado para assumir um desafio né, que 

é da uma dar um não somente dar uma aula mas enfrentar o próprio sistema 

educacional. Nesse círculo aqui. Quero atingir pelo menos aquela cabecinha ali, pra 

mim já tá bom já. Que eu acho que uma hora ele vai lembrar daquele professor lá, de 

repente,  eu me sente eu me sinto um agente capaz de fazer mudança. (Prof. Zapata) 
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Com capacidade de entender o que é a sociedade. Porque pra transformar você tem 

que entender. Sem você ter ferramenta pra entender a sociedade você não 

transforma nada. Você só é macha de manobra. Daquele Platão pra cá eu venho 

refinando essa idéia. Eu venho me entendendo o que é que eu estou fazendo. Porque 

eu tinha teoria do que é transformar, do que era dar aula. Hoje eu começo a ter noção 

de uma coisa muito mais precisa. Da minha matéria-prima, do processo que eu preciso 

ter. Eu achava que eu que eu queria criar um transformador no 8º ano, no 8º ano 

é muito difícil criar transformadores. Tá? E isso de, se você não precisar começar 

do 5º pra criar transformadores, certo? Na no 8º ano já é uma mente velha. Já é uma 

mente que resiste muito, muito. No 8º ano ele já é assim. Então eu preciso de mentes 

mais jovens. Não que não dê pra trabalhar a do 8º, certo? Mas eu preciso de mentes 

mais jovens. Pra plantar a sementinha no momento mais tenro. (Prof. Platão) 

Eu tento ser alguém próximo dele. Né mas não por isso que esteja também a casa da 

mãe Joana. Mas... sei lá, eu acho que sou alguém que tenta fazer a diferença. Por 

isso justamente que eu escolhi História. Né porque existem aí algumas áreas que ela 

são meio rígidas assim, então a História dá pra gente dar muito mais do que o 

conteúdo. É um pouco fora do livro. (Prof. Frederico) 

Hoje eu percebo muito que os alunos, principalmente do Fundamental assim que eles 

não ... eles não se relacionam emo-emocionalmente assim, entre eles assim, então eu 

tento muito colocar esse processo sabe, e... tentar fazê-los um pouco mais críticos 

assim, então assim a minha situação é muito nesse sentido no mais do que um sentido 

de de ensiná-los a própria História que ... num vai assim... mas é assim, isso assim 

dando aula ... o lance dos dreads e negros assim, aí às vezes nos dreads tento 

desconstruir padrão de beleza, também tipo assim eu acho que é um pouco de reflexo 

do professor, que eu sou porra louca assim nesse sentido de sabe é isso que eu quero 

desenvolver, mostrar pros alunos que eles não precisam estar seguindo basicamente 

tudo aquilo que a sociedade determina, e... construir também pessoas críticas 

dentro deles assim... (Prof. Dandara) 

Se analisarmos alguns termos citados tais como “capaz de fazer mudança”, “criar 

transformadores”, “Por isso justamente que eu escolhi História” e “construir também 

pessoas críticas dentro deles”, poderemos verificar uma identidade comum do docente nesse 

período de formação que vai além do detentor e transmissor do conhecimento, mas um 

transformador social, ainda mais se pensarmos que mais de 67% dos docentes pesquisados 

atuam na rede pública de ensino (gráfico 20), ou seja, nas regiões mais carentes. Esse grau de 

confiança e motivação observados nos discurso acima também pode ser verificado nos índices 

quantitativos, quando 63% se colocam com tais sentimentos no início da docência (gráfico 29). 

Esses dados vão de encontro com as colocações de Schmidt e Cainelli (2004, p. 30) ao colocar 

que a prática pedagógica do professor de História: 

 (...) ajuda o aluno a adquirir as ferramentas de trabalho necessárias para aprender a 

pensar historicamente, o saber-fazer, o saber-fazer-bem, lançando os germes do 

histórico. Ele é o responsável por ensinar ao aluno como captar e valorizar a 

diversidade das fontes e dos pontos de vista históricos, levando-o a reconstruir, por 

adução, o percurso da narrativa histórica. Ao professor cabe ensinar ao aluno como 

levantar problemas, procurando transformar, em cada aula de história, temas e 

problemáticas em narrativas históricas. 
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Porém, os mesmos indicativos que apontam os ideais e as vontades dos professores da 

pesquisa em fazer com que os alunos sejam mais críticos, acabam por esbarrar na dificuldade 

em concretizar tais intenções. Segundo os dados levantados com os docentes da pesquisa 46% 

citaram que sua maior dificuldade em se ensinar História está em posicionar o aluno de forma 

crítica e fazer com que esse aluno se sinta um agente histórico (gráfico 36). Esses dados nos 

mostram bem o choque entre os desejos obtidos na formação inicial e o choque de realidade, 

fazendo com que esse professor tenha que se reinventar constantemente para conquistar seus 

desejos. Se por um lado essa reinvenção da realidade auxilia no desenvolvimento profissional, 

por outro lado, demostra certa fragilidade na formação inicial em que o docente não consiga 

atingir realmente aquele que necessite, fazendo com que tenha êxito apenas com alunos mais 

fáceis de lidar ficando aqueles com mais necessidade a mercê de seu alcance.   

Essas dificuldades fazem com que alguns docentes coloquem a superação como sendo 

uma característica marcante em sua carreira. Essa superação por muitas vezes vai além das 

dificuldades didáticas, assumindo problemas pessoais, salariais e até psicológicos. Não é 

necessário elencar todas as dificuldades vividas por um professor em sua profissão, no entanto, 

a superação é algo em alguns casos pode ser a marca entre continuar na profissão ou desistir 

dela. As citações abaixo demonstram alguns casos de superação e persistência na educação.    

 

É hoje eu me caracterizo como um professor que passou por grandes dificuldades, 

tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista é é psicológico também 

porque é uma coisa que interfere diretamente nessas questões das dúvidas, mas é eu 

fui é analisando, fui vendo os prós, fui vendo os contras e acredito que os prós 

foram os que os fatos positivos foi o que mais pesou para que eu desse continuidade 

na minha docência. (Prof. Cabral) 
 

saber como o sistema educacional, tentar fazer algo diferente né, ah eu diria que 

uma soma  de todas essas de todas essas penúrias digamos assim né, a soma de tudo 

me fez refletir né ter um baque né eu acho que foi uma faculdade, uma outra faculdade 

assim, na prática eu diria, eu não faço isso aqui, não é um não é muita gente fala que 

é um fronte, não é uma fronte porque a gente não tá numa guerra, não tá numa guerra 

que o inimigo é que se tem um inimigo um inimigo nessa história são outros né, não 

é as crianças, também não são os professores, o problema não tá é nas crianças, o 

problema tá no sistema, eu acho no sistema da educação. O estado, tenta as 

reformas no sistema educacional, eu acho que não sei a vivência na sala de aula me 

fez refletir eu espero que é... quando pegar quando começar a dar aula independente 

onde seja que estiver porque eu sinto que a pesquisa tá me puxando, mas é eu 

espero aplicar nas aulas dessa maneira. (Prof. Zapata) 
 

eu quero continuar sempre uma professora que continue estudando, em formação. 

Até acredito que melhorei bastante. (Profa. Carlota) 
 

Apesar de uma pequena amostra, os professores em geral tendem a passar por processos 

de superação de problemas principalmente nessa fase em que não possuem parâmetros para 

suas atitudes. No entanto, a superação também pode ser vista como forma de crescimento, desde 
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que refletido antes, durante e após as ações, fazendo com que haja ressignificação do processo. 

A caracterização do professor de História pode passar então a ser a chave da construção da sua 

identidade que pode variar entre o detentor e transmissor dos conhecimentos ou a do criador de 

saberes transformadores da sociedade.  

10.3.8.  Mudanças no docente com o início de carreira 

Procurando melhor refletir essa caracterização e o desenvolvimento profissional do 

docente de História no início de carreira, fomos um pouco além na intenção de identificar qual 

a maior mudança percebida pelos docentes após esse pequeno período de tempo lecionando, ou 

seja, questionamos qual a maior mudança sentida após atuar como professor. Os resultados nos 

mostraram basicamente o desenvolvimento de maturidade, humanidade e a paciência. Essas 

características demonstram ser algo bem comum com aqueles que necessitam e querem 

trabalhar com uma determinada conjuntura sócio-histórica, refletindo sobre a dinâmica social e 

a sua relação direta com o processo de formação do aluno. Ao analisarmos a questão da 

maturidade, percebemos que apesar de um terço de nossa amostra ter menos 27 anos (Gráfico 

4) a maturidade está ligada diretamente a atuação profissional do professor como agente social

transformador. Tal dinâmica, por trabalhar questões sociais, políticas, econômicas, culturais, 

conflitos e contradições, rupturas, lutas de classes, desenvolvimento de questões com olhar para 

o outro, possibilita o professor de História a viver outras realidades, construir respeitos, atuar

da forma mais correta, entre outros. Os relatos abaixo ajudam a melhor entender tais questões. 

Eu acho que tanto negativo acaba contribuindo na questão da maturidade, porque 

diante de uma situação dessas, você aprende a ver a realidade, ver como é que 

funciona e você daí você toma decisões, você abandona ou segue em diante, você 

enfrenta. [...] a questão da maturidade, a questão da maturidade da maturidade né, 

porque... ainda tava muito novo ainda, eu tinha eu não levava as coisas na brincadeira 

né mas ... não tinha a res- não conseguiria eu.. diante de mais pra frente eu essas 

responsabilidades de hoje não poderia ser assumida... a responsabilidade que eu tenho 

hoje não poderia ser assumida naquela época sabe acho que ... enfrentar um desafio 

daquele logo no começo foi meio que ... uma ruptura né, você vai ter que você vai ter 

que ir mudando realmente porque foi várias pancadas sabe... (Prof. Zapata) 

controle da sala de aula, disciplina, o controle, o posicionamento, qual o 

posicionamento com os alunos, a construção desse respeito né, é passar essa 

linguagem pro aluno que no começo não tinha, passar a ideia pro aluno que "Olha, eu 

sou o seu instrutor, eu tô aqui pra te ajudar mas eu tenho mais experiência que você, 

então se respeita, eu me respeito" essa construção é eu tenho aprendido agora que é 

importante. Porque a tensão no começo eu imaginava assim "Não, vou deixar os 

alunos do jeito que... né... aí quando chegar aqui e ver a dificuldade", mas daí eu 

percebi que é ele ainda o aluno é ele ainda não tem a maturidade pra entender o 

momento, "Agora é o momento de brincar, isso é o momento pra estudar". Então é 

aonde eu me encontro, vejo o meu papel. (Prof. Tales) 
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As primeiras aulas é eu me preocupava muito mais em chamar a atenção pra mim 

em uma tentativa quase que... quase não, exagerada de não ser rejeitado, de não ser 

invisível. É alguns professores me diziam sobre essa experiência, eu achava horrível, 

tinha muito medo, então acabava é teatralizando a minha aula pra ah o assunto ficar 

mais atrativo. Então o Eric das primeiras aulas era muito palhaço. Era muito ah 

divertido é enfim parecia mais um stand up do que uma aula. Ah agora não eu 

estou é... fazer menos piada e ser ser sério, um professor sério com bom humor. 

E não um professor "Ah, que gente boa, engraçado", então eu me preocupo hoje muito 

mais é em parecer e passar essa imagem do pesquisador professor então aí eu já não 

quero separar as coisas, a imagem de alguém que tem compromisso com aquilo que 

fala que não está ali somente para divertir as pessoas. Né é como no começo, nas 

primeiras aulas. Então assim hoje eu primo por isso. (Prof. Eric) 

Então eu me coloco como pessoa multiforme. Eu tenho um jeito de falar com cada 

com cada idade, eu aprendi a ter isso. Aprendi a a me segurar um pouco mais 

porque antes eu era muito... era completamente entregado dentro do da aula dentro 

da rotina [...] questão do amadurecimento de eu ser muito mais é... seguro, seguro 

do que eu falo, apesar de tudo, quando você se forma parece que você ... você vem 

com um gabarito muito pesado né, e aí a forma com que você vai passar pros alunos 

né, geralmente são mais novos, que é o grande desafios, porque você quer pegar os 

seus autores pra você discutir, você quer trazer isso pra sala de aula. (Prof. Prestes) 

durante todo o meu processo acadêmico, em função da minha própria opção por fazer 

graduação, num momento muito mais maduro da minha vida, pela minha dedicação 

ao processo de licenciatura, a História, pelo tempo que eu dispus a trabalhar com isso 

tudo, né? Eu fui construindo todo uma materialidade (Prof. Platão) 

Podemos perceber o quanto a transformação profissional possibilita a transformação 

pessoal, confirmando as considerações que de “o professor é uma pessoa e uma parte importante 

da pessoa é o professor” (NIAS268, 1991, apud NÓVOA, 2001, p. 9). Essa caracterização de 

desenvolvimento profissional através da maturidade é um exemplo bem claro que o docente 

não se constrói apenas por acúmulo de cursos, conhecimentos ou de técnicas, mas também por 

um trabalho consolidado na identidade, na experiência pessoal, contato, enfim, por um 

investimento na pessoa embutida no profissional (NÓVOA, 2000). O conceito de formação 

individual, neste sentido, é tomado não só como uma atividade de aprendizagem situada em 

tempos e espaços limitados e precisos, mas também como ação vital de construção de si 

próprios. As considerações dos professores abaixo demonstram bem isso, ao demonstrarem que 

as atuações como professor auxiliaram em uma maturidade pessoal no ato de se perder a timidez 

ou de se considerar um profissional. 

Um pouco na postura, obviamente né (risos), porque tipo assim eu saí da faculdade 

muito tímido ainda, eu ainda sou um pouco tímido, vamos dizer assim, mas nossa... 

no começo acho que era bem mais tímido, às vezes tinha uma vergonha esse tipo de 

coisa... Mas é... hoje ... bem mais de boa assim. É hoje eu acho que consigo mais 

otimizar melhor o tempo eu sei exatamente onde eu quero chegar e como vou chegar, 

fazendo isso, sabe. É que tipo assim dentro dos padrões de planejamento normal de 

aula, esse tipo de coisa. É fora todo o processo que acontece em volta (risos) que não 

268 NIAS, J. Changing Times, Changing Identities: Grieving for a Lost Self. In Educational Research and 

Evaluation [R. Burgess, ed.]. London: The Falmer Press. 1991 
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chegam aonde a gente queria, mas pelo menor é não me perco muito sabe, mas acho 

que só isso assim, não sei. Os dois pontos. (Prof. Dandara) 

hoje eu vejo maturidade, hoje eu olho pro meu trabalho e falo "Tá, isso é um 

trabalho mesmo, bem feito, seguro", é hoje eu me vejo profissional assim sabe. 

Antes não, antes era intuitivo, sabe antes eu acertei bastante no começo sabe, mas 

acertei por intuição assim, hoje eu tenho certeza, sabe hoje eu sei "Tal coisa vai dar 

certo, tal coisa não vai", acho que que é isso, a prática foi trazendo a segurança mesmo. 

E como entrar na sala de aula, o que fazer. (Profa. Hannah) 

O que acontece na sala de aula tá muito bem explicado. O que acontece na gestão 

escolar tá muito bem explicado. Os interesses, por que que é assim, por que que tem 

quer ser, pra mim tá muito bem explicado, e eu sei exatamente onde eu tô hoje na 

escola. Eu sei exatamente o que eu devo falar, como eu devo me portar na escola, 

eu sei exatamente isso, e eu acho que às vezes falta isso em outros professores, mas 

eu sei exatamente. Então os conflitos não não me desanimam não, eu acho que faz 

com que eu me empolgue ainda mais e vejo muito mais evidentemente aquilo que 

fala na faculdade. Eu acho que eu posso dizer assim que na metade desse caminho 

eu acreditava que ele ... não sabia nada, a partir do momento-eu não sabia o que ele 

sabia e o que ele não sabia mas no meio eu achava que ele não sabia coisa nenhuma, 

e que não importasse o que eu fizesse, ele ia continuar sem saber, certo? E hoje eu já 

percebo que ele já sabe algumas coisas, não tô nem falado da questão da História, 

mas ele já sabe algumas coisas sobre aprender. Então e eu tenho várias conquista, eu 

acredito que... do aluno que eu deixei de dar um grito dele e cheguei perto dele e 

falava "Ô amigão, senta fazendo o favor", e ele passou a sentar e ele continua o 

aluno problemático para outros professores e não é mais pra mim, então vejo essa 

diferença, eu consigo perceber que às vezes por mais que a sala teja tensa, eu ainda 

mantenho isso de lá e pedir pra ele "Ô senta fazendo um favor" e a maioria dos alunos 

ruim se identifica muito comigo, e eu acho que essa foi uma grande diferença 

(Prof. Candido) 

Nesse sentido, compreender como cada pessoa se formou (ou vem se formando) permite 

encontrar as relações que existe entre as pluralidades que atravessam a vida pessoal e 

profissional. Moita (2001, p 115) destaca essa questão ao declarar que:

Ninguém se forma no vazio. Formar-se supõe troca, experiência, interações sociais, 

aprendizagem, um sem fim de relações. Ter acesso ao modo como cada pessoa se 

forma é ter em conta a singularidade da sua história e, sobretudo, o modo singular 

como age, reage e interage com os seus contextos. Um percurso de vida é assim um 

percurso de formação, no sentido em que é um processo de formação. 

Os professores de História ao trazerem uma vasta bagagem de crenças, valores e desejos 

em relação à educação, misturada com intenções de obter resultados da dinâmica social com 

maior intensidade, acabam por anunciar outra transformação em suas vidas tanto pessoais 

quanto profissionais em se sentirem mais Humanos. Alguns professores demonstram perante 

a conjuntura educacional, que é impossível continuar vendo a escola como um campo de 

atuação das manifestações culturais dominantes, tendo em vista que esse profissional fora 

formado na intenção de formação dos cidadãos nas suas concepções mais amplas e 

democráticas, pois vivemos numa sociedade em que as manifestações políticas e culturais são 
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múltiplas e variadas e, nesse contexto, se faz necessária a construção de uma prática pedagógica 

que privilegie as diferenças existentes no próprio ambiente de sala de aula. 

Esse sentimento de se sentir mais humano com o passar do tempo demonstra que a 

atuação pedagógica do professor de História traz consigo um grande leque de significados e 

simbolismos na sua atuação. Isso se percebe quando há a intenção de melhor compreender esse 

aluno, ser mais tolerante, inspirador, aproximar-se do aluno, entre outros. Essas representações 

irão atuar de forma significativa na vida e na formação do educador, através da relação deste 

como professor e como pessoa. Os relatos melhor esclarece esse ponto de vista 

 

Eu me considero um professor mais sensível [...] mais paciente, mais ouvinte, mais 

tolerante, mais brincalhão, e mais também com vontade de dar aula. (Prof. Cabral) 
 

Mas eu penso ainda que o meu objetivo é se tornar melhor para o meu aluno, 

aprender mais para ele.  (Profa. Carlota) 
 

o que eu me esforço é tentar fazer alguma diferença, por mais que aquele cara lá 

tenha andado por maus caminhos, né tenha sofrido, tenha se mostrado é mostrar que 

"Pô, vamos lá", é tentar mostrar o outro lado, por mais que não se tenha 

perspectivas às vezes é tentar, "Pô, por mais que o meu pai me trate mal, eu não sei 

o quê eu tenho uma figura que é o professor que ele confia em mim, o professor que 

mostrou pra mim que pô ,pode ter uma coisa ali na frente". Né eu acho isso 

inspirador, eu acho que isso ajuda a gente a olhar pra frente assim... (Prof. Frederico) 
 

Os alunos no começo [...] eles não se identificavam comigo, muito até pelo contrário 

era tido como um professor extremamente radical, e às vezes radical não queria dizer 

que é exigir uma disciplina rígida, mas quando eu ia corrigir eu era radical na correção. 

E isso fazia de mim um professor que era que os alunos preferia ficar distante. E hoje 

eu vejo que não sô mais tão radical nessa repressão que eu é sempre fui contrário á 

repressão, mas sem querer eu acabava reproduzindo isso. Hoje eu já não vejo mais 

esse professor extremamente radical na repressão, mas vejo um professor radical na 

discussão, né eu deixei de ter uma atitude radical pra ter um discurso mais radical 

com relação a disciplina, com relação a aprendizagem, e eu acho que isso me 

aproximou dos alunos, eles sabem, por mais que eles não concordem eles sabem que 

o professor tá sendo radical pra que eles aprenda. Antes eu não conseguia mandar essa 

mensagem. (Prof. Candido)  
 

Assim, percebe-se que a aula de História para os professores que iniciam a carreira traz 

consigo uma carga muito grande de construir um saber histórico através da relação interativa 

entre educador e educando, porém, é importante salientar que a falta de experiência e 

parâmetros podem levar esse docente a frustação ou a imitação acrítica de docentes mais 

experientes que possam vir a desmotivá-los. Essa consideração é de extrema importância tendo 

em vista que este docente não irá fazer a revolução no mundo e que do mesmo jeito que aspectos 

externos podem influenciá-lo pelas mudanças, aspectos externos também são capazes de 

desanimá-lo, vendo como impossível a mudança social tão aplicada dos cursos de História. 

Nesse momento é que entra outra característica apontada pelos professores Frederico e 

Alexandre que referem-se a paciência como sendo algo que mudou muito em suas vidas após 
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a docência. O fato de trabalhar com jovens tão ativos e antenados com o mundo externo pelas 

mídias sociais, colocam um desafio a mais para aqueles que aprenderam que tem um papel de 

formação, emancipação e liberdade do sujeito. Tais colocações podem ser constatadas nas 

considerações de Fonseca (2003 p. 89) ao relatar a disciplina de História como: 

 (...) disciplina fundamentalmente educativa, formativa, emancipadora e libertadora. 

A história tem como papel central a formação da consciência histórica dos homens, 

possibilitando a construção de identidades, a elucidação do vivido, a intervenção 

social e praxes individual e coletiva. 

Pelas colocações dos professores citados podemos perceber um autoconhecimento e até 

mesmo uma adequação profissional no sentido de usar termos certos para atingir públicos 

certos. Os relatos facilitam essa visão. 

eu sempre eu sempre fui paciente, então mas eu não sabia que eu era tão paciente e eu 

acho que nessa profissão eu descobri a paciência. Eu acho que é uma é um ponto 

crucial. Sabe a paciência. Não a paciência de ficar sem fazer nada e parado, cruzar 

os braços e ficar esperando, não, mas eu era paciente a ponto de esperar algo bom 

e isso aí também. Um bom saber seria é sempre ver o lado positivo das coisas. (Prof. 

Alexandre) 

Eu acho que sou muito mais paciente mesmo hoje. Eu acho que hoje eu levo muito 

mais em consideração o ponto de vista deles né, às vezes eu fico pensando tipo 

"Caramba, quando eu tinha 14 anos eu não era um encapetado que nem esses caras 

são, eu não fazia essas coisas", mas a realidade que eu tinha com 14 anos é 

completamente diferente da realidade que eles têm hoje, e a gente tem que 

entender às vezes também né que tem uma coisa chamada "adolescência", né (risos) 

então a gente tinha né aquela figura do professor sentado na sala de aula, ele tinha 

assim... hoje eu compreendo muito mais essa questão de "calma" né, ele está fazendo 

isso mas ele não está fazendo isso por mal, às vezes ele tá fazendo isso porque tem 

alguma questão atrás né às vezes acontece alguma coisa com ele ou é porque é normal, 

porque ele tem 12 anos ele é criança, por isso que ele faz isso, então não posso 

tentar querer que o moleque de 12 anos haja como um aluno de Universidade. 

(Prof. Frederico) 

Por fim, pode-se perceber que a disciplina de História, exige do professor em sala de 

aula mudanças em si mesmos, a fim de buscar a aproximação com as questões ligadas a 

realidade vivida pelo público escolar e as questões aprendidas na universidade. Tanto as 

características apontadas quanto as mudanças no modo se ver dos professores são aspectos 

muito pessoais no qual se deve levar em conta diversos fatores tais como local, histórico do 

docente, classe social, entre outros. Porém, está embutida no professor de História uma visão 

de que a mudança social irá despertar nesse profissional, qualidades de quem queira 

conscientizar o outro à mudança e a criticidade do seu meio. Levar em consideração a 

diversidade social e cultural existente em cada realidade escolar e adequar as abordagens 

realizadas em sala de aula a estas realidades, não vai resolver todos os problemas, mas é o 
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primeiro e mais importante passo a ser dado por todos aqueles que acreditam na inclusão e na 

luta pela democracia social. Essa consideração nos desperta as colocações do historiador Jaime 

Pinsky (2008, p. 18) ao afirmar que “hoje se sabe que estudar História, interpretá-la, ensiná-la, 

não é tão fácil como parecia, um mero instrumento de propaganda ideológica ou revolução. 

Porém no lugar da utopia abandonada parece ter ficado vazio”.  

10.4. Abordagens Histórico-Pedagógicas 

10.4.1 Dificuldades no ensino História 

Os dados anteriores nos mostram que ensinar História é algo que auxilia na formação 

do docente, tanto do ponto de vista profissional quanto do pessoal. No entanto, ao levantarmos 

as maiores dificuldades para a realização desse ensino, percebe-se o quanto essa disciplina tem 

agravantes no seu processo de aprendizagem. Caimi (2006) discorre o assunto através de um 

artigo intitulado “Por que os alunos (não) aprendem História? Reflexões sobre ensino, 

aprendizagem e formação de professores de História”, pelo qual descreve que os alunos não 

têm aprendido História, ou pelo menos não da forma necessária, utilizando como uma de suas 

referências estatísticas do desempenho escolar na área da História, índices de rendimento da 

disciplina em vestibulares, as falas espontâneas de alunos e questões levantadas pelos 

professores da disciplina nos encontros de formação, entre outros. Tendo em vista que a autora 

se refere a professores em geral com essa visão, a situação pode ser mais complicada para um 

professor iniciante. 

Há de se considerar então que as reclamações são de ambas as partes: professores que 

caracterizam os alunos como desinteressados pelo conhecimento, desatentos, indisciplinados e, 

por outro lado, de alunos que reclamam da complexidade dos conteúdos nas aulas de História, 

distantes da realidade, abstratos e chatas. Nesse sentido, o questionamento que se levanta é que 

as dificuldades estão mais no aprendizado dos alunos ou no processo de ensino dos professores? 

Nesse sentido, foi questionado aos docentes de nossa pesquisa quais as maiores 

dificuldades encontradas no processo de ensino de História nesse início de carreira. Analisando 

os dados quantitativos, verificamos que perante o questionamento sobre as maiores dificuldades 

de aprendizagem dos alunos (Gráfico 35), posicionar-se maneira crítica (26%) predominou 

enquanto que na questão sobre maior a dificuldade em se ensinar História (Gráfico 36) os 

destaques estiveram nos itens sobre prender a atenção dos alunos em aulas teóricas (26%) e 

fazer os alunos pensarem historicamente, sem preconceitos (33%). Tais dados, seja no processo 
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de aprendizagem como no de ensino, nos monstra questões pontuais referentes a saberes 

históricos que são a base da formação inicial de professor de História – teoria, pensamento 

histórico e criticidade. Na visão de Martins (2012, p. 767), três seriam as possíveis razões para 

tais dificuldades: 

1º. Os cursos de licenciatura de História, ainda são formulados seguindo um modelo 

tradicional, expositivo e linear; 

2°. Os profissionais formados nestes cursos, e que ingressam no magistério, foram 

preparados para serem “exclusivamente” professores de História; 

3º. Muitos alunos possuem grandes deficiências de leitura e escrita, que não foram 

levadas em consideração na formação desses profissionais.  

Na visão do autor, o método tradicional usado nas universidades faz com que esses 

professores reproduzam esse conhecimento nas salas de aula com os alunos que por sua vez 

trazem em sua bagagem muita defasagem. Podemos mais uma vez perceber que as dificuldades 

apontadas pelos professores entrevistados acabam tendo dois vieses: de quem ensina e de quem 

aprende. Nesse sentido, podemos olhar as respostas dadas não somente pelo ângulo do professor 

que está a ensinar, mas do aluno que está a aprender. 

Sendo assim, observando as respostas dadas podemos destacar como item de maior 

dificuldade como sendo o de fazer conexões269 (item destacado por seis professores em seis 

citações).  

Se observarmos os objetivos do ensino de História para os anos finais do ensino 

fundamental (6º ao 9º ano), expressos nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

verificaremos que essa dificuldade se encaixa perfeitamente com um dos principais focos da 

disciplina que é o desenvolvimento de capacidades e habilidades cognitivas, tais como: 

estabelecer relações históricas entre o passado e o tempo presente; situar os conhecimentos 

históricos em múltiplas temporalidades; reconhecer semelhanças, diferenças, mudanças e 

permanências, conflitos e contradições sociais em/entre diversos contextos históricos; dominar 

procedimentos de pesquisa, lidando com fontes textuais, iconográficas, sonoras e materiais; 

valorizar o patrimônio sociocultural e o direito à cidadania, respeitando a diversidade social, 

étnica e cultural dos povos, dentre outros. 

Tais pontos abordados fazem ligação direta também com o oficio do historiador só que 

de forma diferente. Ensinar então dessa forma, não significa agir da mesma forma como um 

269 Nesse item, houve uma contradição com os índices quantitativos, pois tal colocação foi apontada como um dos 

itens em que se tem menor dificuldade de ensino (37%), apesar de 54 % disseram ter pouca dificuldade.. 
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historiador, mas pensar como historiador e refletir como professor de História. Os objetivos 

contidos nos PCNs desqualificam os propósitos da escola tradicional, focado na aquisição 

cumulativa de informações, na simples ordenação de fatos em causas e consequências, numa 

visão cronologia linear, eurocêntrica, de curta duração, em visões de verdades absolutas dos 

grandes feitos de heróis e principiante desvalorizando suas experiências cotidianas e práticas 

sociais. Pelos discursos dos professores abaixo podemos perceber que essa concepção teórica 

existe entre os professores, porém, percebe-se a dificuldade em transformá-las em prática 

escolar: 

os alunos têm inclusive uma dificuldade muito grande de estabelecer essas conexões. 

Muita dificuldade de estabelecer essas conexões. Então eu percebo que é nas minhas 

aulas eu falo pra eles assim "Hoje a única coisa que vocês vão fazer é escutar. A única 

atividade que vocês vão fazer hoje é escutar". E aí eu pego o conteúdo e vou 

explicando. E por meio dessa explicação os alunos vão interagindo, vão 

perguntando. Porque eu já faço até mesmo de propósito, alguma é deixo alguns 

assuntos assim em aberto pra eu ver se eu provoco justamente essas perguntas, essa 

interação. (Prof. Cabral) 

o sentido de distanciamento do aluno com a História. Com a História. Como se

você passasse algo que tá muito longe da realidade deles e que é materializado

nessa lousa, aqui, por exemplo, passando texto. Passando texto. E daí os alunos vêm

com aquela pergunta genial que... "Mas o quê que eu tenho a ver com isso?" ou,

por exemplo: "Eu não estava nessa época! Eu... não tem nada a ver..." Não vê

uma relação com a História, eles têm uma relação com o presente, com o mundo

deles, preocupações, mas a vida deles né, agora entender a História como parte da

vida deles, como resultado de um processo, um resultado simplesmente,  é esse eu

acho que essa é a minha maior dificuldade. Eu acho que o professor consegue fazer

isso, ele já conseguiu o caminho. (Prof. Zapata)

Então a partir do momento que o aluno teve a capacidade, interesse e o momento de 

dizer "Opa, ontem eu me vi pensando em tal situação" ah isso é a glória pra mim, 

é um troféu pra mim. Então se o aluno não se der bem, não fizer os trabalhos ah e não 

fizer a prova e ter muitas dificuldades, se eu perceber que ele tá pensando, é que ele 

está refletindo, sobre e aquilo de alguma forma está ah o está o incomodando, pô, 

maravilha. (Prof. Prestes) 

Eles sabem, mas você não consegue, não chegou na consciência. (Prof. Platão) 

eu acho que é a instância temporal. Fazer os alunos perceberem que apesar de 

que é uma coisa que aconteceu na Idade Média, tem repercussão até hoje. Porque 

às vezes o aluno vira "Mas nossa professor, pra quê que eu preciso aprender um 

negócio que aconteceu 1000 anos atrás?", "Aconteceu a 1000 anos atrás e continua 

acontecendo até hoje". (Prof. Frederico) 

a própria complexidade né da História que eu acho que é um desafio maior né perto 

da simplificação que fizeram pras crianças né, é uma o tempo em que elas, no caso 

dos meus alunos, eles tem uma visão extremamente é simplificada da sociedade. 

Apesar de viver numa no bairro que eu dou aula é um bairro com relações 

extremamente complexas, então e eles tem uma visão extremamente simplificada. 

(Prof. Cândido) 

Alguns itens chamam a atenção tais como “os alunos vêm com aquela pergunta genial 

que... ‘Mas o quê que eu tenho a ver com isso?’” ou, "Eu não estava nessa época!” ou “o 



462 

aluno vira "Mas nossa professor, pra quê que eu preciso aprender um negócio que 

aconteceu 1000 anos atrás?”. Fica evidente que tais perguntas, comuns no cotidiano das aulas 

de História, demonstram o quanto essa disciplina é pouco compreendida pelos alunos, devido 

muitas vezes por ser vista como algo maçante, sem significado e obsoleto. Nesse sentido, pelas 

respostas dadas percebe-se o conhecimento do professor, mas a dificuldade de transmiti-los.  

Outro destaque que pode ser observado nas respostas é que as dificuldades são sempre 

apresentadas aos alunos e não ao professor, esquecendo que o papel de cada um no sistema. 

Isso pode ser observado nas falas: “os alunos têm inclusive uma dificuldade muito grande 

de estabelecer essas conexões”, “distanciamento do aluno com a História”, “Eles sabem, 

mas você não consegue, não chegou na consciência”, “eles têm uma visão extremamente é 

simplificada da sociedade”. Torna-se fundamental que o professor, seja veterano ou iniciante, 

veja que tais concepções são comuns para alunos e que a missão de acabar com essas visões é 

dos professores. No caso do professor iniciante, alguns saberes que deveriam ter surgido na 

universidade auxiliaria esse processo tais como organização e seleção dos conteúdos a serem 

ensinado, desenvolvimento de esquemas e situações de aprendizagem, ensino a partir de 

investigações, uso de fontes históricas a fim de gerar curiosidade e questionamento, etc. 

Dificuldades em ensinar a realizar conexões demonstra a lacuna entre o professor de História 

de o professor historiador, que deveria ter a função de mediador do saber.  

Dentro desta perspectiva, outra resposta encontrada entre os entrevistados é o fato de a 

História ser algo muito abstrato (apontado por dois professores em duas citações). Sem dúvida, 

essa disciplina trabalha basicamente com a influência tanto do contexto do professor quanto do 

aluno, o que pode fazer com que seu ensino tome rumos ou tendências diferentes, mesmo 

sabendo que tanto o professor quanto o historiador devem ser totalmente neutros em suas 

funções. Essas tendências somadas ao fato de História ser uma disciplina que usa do 

pensamento abstrato formal em alto nível pode dificultar o aluno na construção do 

conhecimento. Isso pode se tornar mais complexo com professores que ainda estão procurando 

sua identidade. O professor em início de carreira geralmente ainda tem como grande desafio 

lidar com as diferenças sem impor suas próprias verdades e ainda saber lidar com assuntos 

complexos na sua melhor adaptação aos alunos. Tais pontos poder ser observados nos relatos 

abaixo: 

 

Falta de afinidade com Histórias Antigas esse tipo de coisa. Nesse sentido, porque 

tipo assim, não eu não, assim, não é uma matéria que me apaixona muito, História 

Antiga, esse tipo de coisa, eu acho que isso é complica até no processo de... de 

ensinar mesmo esses conteúdos pros alunos porque não é uma matéria que me 

cativa muito, eu não vejo onde conseguir muito muita empolgação nesse sentido 
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assim, eu acho que ... pra mim a maior dificuldade é nesse sentido assim, de, de ensinar 

matérias antigas assim, quando, quando começa a cair na 2º Guerra Mundial, 

Ditadura, Neocolonialismo já vai de boa. (Prof Dandara) 

Muito abstrato né? (risos) É muito abstrato, eu acho que História ela, ela lida com 

tempo, com espaço e com relações  entre sujeitos. Só isso já faria a História a 

disciplina mais complexa do mundo (risos) né. É sabe é é muito abstrato, assim é é 

muita coisa em jogo, essa é a principal dificuldade da História assim. (Profa. Hannah) 

A falta de afinidade até mesmo pela distância espaço-temporal faz com que se torne 

abstrato para o professor [imagine para o aluno], dificulta a relação de ensino-aprendizagem 

tendo em vista que é necessário certa compreensão para se dar uma explicação sobre por que 

um fato e/ou acontecimento ocorreu de uma determinada forma e não de outra, a fim de se 

chegar a um processo de reflexão. Além dessas dificuldades, ainda existe a compreensão de 

que grande parte dos alunos considera que aprender História necessita apenas de memorização. 

O professor que não souber usar as ferramentas necessárias tais como diversas fontes 

históricas e a criticidade na leitura como habilidades a serem desenvolvidas tende a ter 

dificuldades maiores com suas aulas. No entanto, é importante entender que pedir a um 

professor novato ou experiente, que mude suas técnicas e métodos de ensino, significa pedir 

para que mude a si mesmo, através da sua visão do que ensinar em história e seus objetivos. 

Sair do abstrato significa aproximar os alunos do período analisado tentando encontrar 

condições de compreensão e abstração do momento histórico vivido com o momento 

histórico estudado. 

Esses itens discutidos esbarram sempre em outro item levantado pelos docentes que 

é demonstrar a importância da História para os alunos (destacada por três docentes em 

quatro citações). 

Esse se torna realmente um complicador para quem inicia a carreira, pois este professor 

tem toda a empolgação inicial e um espírito de transformação e de repente se vê perante um 

grupo de adolescentes, com seus múltiplos interesses, vivendo cada vez mais o presente, vendo 

o passado como o velho e obsoleto. Devido à especificidade da História e de sua didática a

construção do pensamento sócio-histórico é a base das intenções do ensino dessa disciplina. 

Para que tal processo ocorra o docente deve fazer uso da exploração e da curiosidade para a 

aprendizagem, facilitar o desenvolvimento da autonomia e da criatividade crítica no aluno, criar 

significados à tensão entre o desenvolvimento individual e social que está presente nas situações 

de ensino-aprendizagem. Para o professor iniciante, ter isso desenvolvido é algo ainda 

complexo. Na visão de Piaget (1998) o despertar de interesse consiste num ato constante com 

a necessidade, ou seja, na interação que se estabelece com o mundo. Para o autor, o objeto (no 
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caso a História) ganha status de “interessante” à medida que atende a uma necessidade. Nesse 

sentido, a grande dificuldade para um professor de História não está basicamente em ensinar 

conteúdos, mas mostrar sua necessidade para vida do aluno e que ele é fruto dessas 

necessidades. 

 

 Tendo em vista as citações apontadas inicialmente sobre as dificuldades no ensino de 

História, no qual para muitos essa disciplina é simples ‘decoreba’, ‘chata’, que fala de coisas 

do passado que não interessam mais, a função do professor iniciante se torna mais árdua a fim 

de demostrar a importância do saber histórico. Essa dificuldade fica explicita nas colocações 

abaixo: 

 

É eu vejo que quando eu vou transmitir, né, a a mensagem eu percebo que acaba 

tendo no começo um certo desinteresse na importância "Mas que importância isso 

tem, por que que eu preciso estudar História?", né essa esse ... então eu acabo 

perdendo muito tempo pra explicar pro aluno que a importância da História. Né 

e esse seria um problema. (Prof. Tales) 
 

Todo assunto, todo assunto historiográfico eu tento contemplar o que que é mais 

importante. Aquilo que o aluno vai realmente guardar e precisar na vida.  Então eu 

gosto muito de fazer aquela a a contextualização, trazer pra realidade dele e se não 

é a realidade dele eu tento levá-lo até lá, porque é por exemplo vamos falar sobre 

pobreza, é um assunto que vai estar em todos os temas historiográficos né, fala sobre 

a mulher, é, guerra, enfim, eu tento fazer isso né. (Prof. Alexandre) 
 

a maior dificuldade de ensinar História é, é você quebrar os conceitos que eles já 

tem. Certo? É muito díficil, eu eu acho que deve ser difícil mesmo, do ponto de vista 

neural né, você desconstruir uma formação, é,  não é equivocada, tá? Porque é uma 

relação com a área do conhecimento. A gente tem que respeitar. Certo? Mas você 

quebrar essa relação e você mudar, eles entenderem... Você faz analogias, você 

explica pra eles que a História é um processo reflexivo, que eles usam História o 

tempo todo [...] Aí dá um click na sua cabeça e "Nossa, é verdade! Tudo o que eu tô 

falando é História". É uma História, só que você não sabia disso. Mas você usa a 

História como um processo reflexivo. O tempo todo. Não existe passado, presente, 

futuro. Tá? O passado, pro homem, não é o tempo passado. Na hora que você traz 

experiência do passado pro presente, ela não está no passado, ela está no presente. 

Você explica, eles entendem, mas demora. É... pra você romper é aquela coisa né, do 

ter consciência e do saber. (Prof. Platão) 
 

Vários podem ser os fatores para tal visão descompromissada dos alunos pela História, 

tais como: falta de orientação para sua importância, disciplina com poucas aulas, colocada em 

segundo plano no meio escolar, desinteresse pela leitura, dificuldade de acesso a cultura, entre 

outros fatores. Ter uma visão de mudança desse ponto de vista da História é fundamental para 

o sucesso de um professor em início de carreira onde pode ser observado em algumas 

considerações tais como “eu acabo perdendo muito tempo pra explicar pro aluno que a 

importância da História” ou “eu gosto muito de fazer aquela contextualização, trazer pra 

realidade dele” ou “quebrar os conceitos que eles já têm” e “explicar pra eles que a 



465 

História é um processo reflexivo, que eles usam História o tempo todo”. Essas visões 

também são frutos de um ensino com foco na formação de historiadores que tem tais colocações 

como primordiais na construção do processo histórico. Saber ressignificar esses saberes para a 

sala de aula é algo fundamental para o início de uma mudança de visão da disciplina. 

No entanto, podemos considerar que todos os itens citados até aqui têm ligações diretas 

com o mundo da pedagogia do ensino de História, porém, dentre as respostas observadas sobre 

a dificuldade em se ensinar essa disciplina a que mais chamou a atenção fugiu dos conceitos 

historiográficos, sendo ela a defasagem dos alunos (apontado por cinco docentes em doze 

citações). Essas colocações apontam basicamente na defasagem no processo de escrita e leitura 

dos alunos e do grau de interpretação dos mesmos. 

Tais constatações dos docentes faz sentido se pensarmos nas pesquisas mais recentes 

sobre esse tema. Segundo Caimi (2006), a última pesquisa realizada pela ONU (organizações 

das Nações Unidas) em 2002, constatou que os estudantes brasileiros possuem baixo nível de 

leitura, ficando na 37º colocação, perante um grupo de 41 países.   

Dados da Prova Brasil de 2014 demonstram que 61% dos alunos que concluem o 

quinto ano do Ensino Fundamental não tem a competência de identificar as principais 

ideias de um texto simples, enquanto que 60% dos alunos, ao final do ensino fundamental 

da escolarização brasileira (9º ano), não tem condições de interpretar um texto dissertativo. 

Os dados vão além e indicam resultados preocupantes ao apontar que 22,2% dos estudantes 

do quinto ano são considerados praticamente em situação de analfabetismo considerando-

se o domínio da leitura e da escrita, ou seja, elemento básico para a aprendizagem de 

qualquer disciplina, e especialmente da História.  

Ao considerarmos os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) do ensino 

fundamental, todos os alunos do 6º ano deveriam estar com um nível de criticidade que o ajudem 

a compreender o contexto histórico, realizando questionamentos e com domínio de noção de 

tempo (PCNs, 1998, p. 56). No entanto, o que se percebe, tanto pelos relatos de nossa pesquisa 

como do senso comum do meio escolar é que esses alunos mal estão sabendo ler e escrever, 

quem dirá ter condições de desenvolver reflexões crítica a respeito de determinados conteúdos, 

tendo em vista que a escrita é um fator que se faz fundamental para adquirir outras habilidades. 

O questionamento colocado então é como pedir para que um aluno escreva um texto 

de análise histórica, de forma argumentativa, com conceitos claros num ambiente de troca de 

ideias se este não consegue ler e escrever? Isto pode ser visto facilmente nos discursos de alguns 

professores ao relarem que: 
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Na escola pública, a maior dificuldade, além do interesse, é o saber ler e fazer. Eles 

não sabem. Eles não conseguem. Eles têm um, um problema, uma dificuldade, uma 

uma barreira que não deixa é ele entender uma questão por exemplo. Uma coisa 

simples né, você tem que o tempo todo repetir, repetir, repetir isso pra ele, pra ele 

entender o assunto. [...] o aluno não sabe lê, ele não sabe escrever o nome, daí você 

vai pedir pra ele fazer um texto, um artigo de opinião, ou fazer qualquer outra coisa, 

o que que ele vai fazer, ele não sabe. Ele não tem base. (Prof. Alexandre)

que a minha maior dificuldade hoje é a a defasagem do aluno, é o aluno não saber 

ler, o aluno não saber escrever, você pegar um aluno do 1º ano que ele não sabe 

juntar as palavras, não saber o significado, se você falar algo diferente ele tem a 

tecnologia na palma da mão, mas ele não sabe usar aquilo pra uma outra forma, 

ele só sabe utilizar pras redes sociais. Então acho assim, que a maior dificuldade que 

a gente tem dentro do ensino de História hoje é essa defasagem que o aluno vem 

carregando lá do dessa dessa formação continuada. "Ah, o aluno não repete, vamos 

que vamos, vamos passando", aí  o cara chega com 15, 16 anos lá, e você, "Mas lê pra 

mim o texto", vamos conversar, vamos fazer um debate, aí ele começa a ler e 

parece que você tá numa sala da 1ª série. É incrível. Eu acho que essa é a dificuldade. 

(Profa. Leopoldina) 

Os relatos acima deixam claro que as dificuldades de leitura e escritas se agigantam quando 

transferimos todos essa situação para o ensino de História especificamente. Não há dúvida de que 

o conhecimento histórico é construído e transmitido em grande parte, através da leitura e escrita e

que ao apresentarem tais dificuldades os professores acabam ficando com um desafio enorme, 

tendo em vista que não foram preparados para isso. O professor Alexandre demostra bem essa 

angústia ao relata que: “eu num sei como trabalhar isso, [...] a minha faculdade não me deu 

base pra ensinar o aluno a ler, ensinar a escrever”.  

Nesse caso ficam claro dois panoramas centrais que se articulam e se complementam 

que são o ensino-aprendizagem da História e a formação de professores para a História 

escolar, ou seja, o processo de letramento histórico (formação do professor) fica impedido 

pela falta de formação do processo de escrita (atuação em sala). Nesse caso, a primeira 

alfabetização deveria acontecer na educação básica e a universidade não dá essa base ao 

docente atuar no ensino de História. Tal questão levanta a afirmação de Paulo Freire que 

crítica a formação sem uma visão holística ao relatar que “assim como não posso ser 

professor sem me achar capacitado para ensinar certo e bem os conteúdos de minha 

disciplina, não posso, por outro lado, reduzir minha prática docente ao puro ensino 

daqueles conteúdos.” (FREIRE 2011, p. 101). 

Nesse caso, a falta de formação para tal atuação alfabetizadora acaba sendo um 

momento propício para os sentimentos de sobrevivência sentindo bem o choque de realidade 

de quem foi formado para desenvolver um pensamento historicizante, auxiliando alguém que 

seja capaz de trabalhar com informações históricas contidas nos documentos, textos,  imagens, 

gráficos e outras fontes. Nesse caso, pode-se perceber a frustação em não conseguir desenvolver 
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a capacidade de se situar em épocas históricas e em contextos diferentes, identificando 

elementos relativos ao ontem e hoje ou mesmo perceber conceitos específicos. 

Um dos maiores pensadores nesse tema, Seffner (2007, p.108) afirma que “não dá para 

imaginar a área de história sem atividades específicas de leitura e escrita”, comparando que a 

escrita é algo tão importante para a história que, para muitos historiadores, a história só passou 

a surgir a partir da escrita. Para o autor, um dos objetivos do ensino de História deve ser o de 

“formar um aluno capaz de realizar uma leitura histórica densa do mundo, percebendo a 

realidade social como construção histórica da humanidade, obra na qual todos têm participação, 

de forma consciente ou não” (SEFFNER, 2007, p. 109). No entanto, a falta de leitura e 

interpretação do mesmo faz com que o professor fique sem saber como fazer. Os relatos abaixo 

demostram bem essa situação difícil: 

 Dificuldade hoje eu vejo por exemplo no fazer com que os alunos interpretem 

[...]eles não tinham base nem na na periculosidade crítica e leitora. Como é que eu 

ia trabalhar um texto? Como é que eu ia é fazer algo diferente? Eu comecei a buscar 

é outras formas de explicar. Daí que eles começaram a se interessar. É talvez 

porque eles acreditassem que o professor é tudo igual. Todo professor faz a 

mesma coisa, vai colocar um texto no quadro e vai sentar, e vai mandar todo 

mundo ficar quieto porque é assim que tem que funcionar. E eu já já cheguei 

pensando em coisas diferentes. (Prof. Alexandre) 

eles sempre é perguntam assim "Mas quando que isso aconteceu?" então eles querem 

assim que a gente dê tudo, o ano, o dia, o mês, o ano, tudo pra eles. Eles não estão 

habituados ainda a refletir, como foi essa pergunta anterior. Eles tão, eles sempre 

querem só receber. Eles querem receber, querem receber pra eles marcarem lá a 

resposta certa e pronto. Pra eles fazer uma prova, por exemplo, só de alternativa, só 

de marcar xizinho, é muito mais fácil. Do que você fazer uma prova que eles têm 

que escrever, tem que pensar. Então eu acho que isso, a dificuldade do aluno, ainda 

é pensar.  Principalmente em História. Pra eles é muito difícil fazer a relação, é 

mais eles falam "O que aconteceu aqui, mas refleti ali", "Mas por quê tudo isso?", 

então eu acho que isso é a maior dificuldade dos alunos. E a dificuldade em sala de 

aula, fazer com que eles pensem. (Profa. Carlota) 

eu esperava mais do aluno. Certo? É muito pior do que eu pensei que fosse. No 

meu pior pesadelo eu não conseguia imaginar o aluno que eu tenho. Tá? É, eu sou pai, 

e eu criei uma filha que questiona. Que instiga, que tem curiosidade. Certo? As 

crianças não têm curiosidade. [...] Eles são da do universo da informática mas 

não sabem usar a informática. É tudo mentira, certo? Eles puxam um enorme celular 

do bolso, você olha e pensa "Não, eles são jovens, são espertos né". Não, não são! 

Aquilo é só fachada. Não tem profundidade. Salvo algumas exceções, certo? A 

maioria do nosso público-alvo tem essa descrição. Eles não têm o mínimo de 

cultura. Vocabulário, ridículo. Ridículo, certo? Eu tenho que colocar glossário e 

tenho que apertar pra sair. Certo? Não tem, não vem com nada. Certo? E qualquer 

ideia que você puxa, ainda as coisas mais óbvias, todo mundo foi lá na Disney 

pelo menos duas vezes, certo? Mas você pergunta alguma coisa da Flórida e eles 

não sabem onde fica. Certo? Então eu não... não é aquela viagem aproveitável, aquela 

relação, mas isso vem da onde? Isso vem da própria família, isso é Brasil. Isso é o 

que nós somos.(Prof. Platão) 

a História pede que você tenha uma um intelecto muito mais capacitado para que 

você possa lidar com relações mais complexas. E nós encontramos um aluno que 
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ele não tem esse intelecto tão desenvolvido né então talvez é por isso que eu não 

procuro simplificar não, pra que ele desenvolva a capacidade intelectual dele por 

completo. (Prof. Cândido) 
 

É importante destacar as diversas dificuldades observadas nos discurso dos professores 

acima tais como “os alunos não interpretam”, “Eles não estão habituados ainda a refletir”, 

“a dificuldade do aluno, ainda é pensar.  Principalmente em História. Pra eles é muito 

difícil fazer a relação”, “As crianças não têm curiosidade.” ou “encontramos um aluno 

que ele não tem esse intelecto tão desenvolvido”, são comuns para quem está começando e 

não percebeu que isso faz parte do processo de aprendizagem.  

Em muitos desses casos citados percebe-se que a alfabetização ainda é um problema, 

mas não o maior, o problema está no pensar sobre. Nesse sentido Seffner (2011, p. 113) destaca 

que: 

 

... podemos ter uma classe de alunos já alfabetizados, mas isso não significa que 

eles integrem o recurso à leitura e à escrita na sua maneira de ser e estar no 

mundo, na sua maneira de pensar e agir. Ser alfabetizado pode significar  apenas 

que estes alunos leem mecanicamente o que lhes cai pela frente.  
 

Essa falta de interesse e automaticamente dificuldade de interpretar historicamente 

acaba levando muitos professores a simplesmente a reproduzirem em forma de textos nas 

lousas os fatos históricos. Nesse sentido, grande parte da escrita que se exige do aluno acaba 

sendo mera cópia de quadro ou do livro como simples reprodução, ou seja, nossos alunos 

acabam sendo programados a reproduzir  e não a produzir. No entanto, o professor em início 

de carreira ainda tenta puxar pela reflexão, pois assim foi educado na universidade como 

demonstra o professor Alexandre: 

 

Eu vou falar, por exemplo, da independência do Brasil, daí eu dou um texto, acabei 

de falar o contexto da independência, o que é ser independente, aí dou um texto né, e 

dou um texto que tá falando que do Imperador é português. Daí eu jogo a pergunta, 

"Teve independência?" e aí eles não sabem. Eles não conseguem relacionar que 

independência seria né estar livre, emancipado, e chega aqui o Rei continua a ser 

português. E então que independência que é essa? Até a gente trabalhar isso 

demora. E daí eu não tenho tempo. Eu tenho duas aulas. Tem essa dificuldade. 

(Prof. Alexandre) 
 

Por outro lado, outros agravantes comprometem essa compreensão, tais como fatores 

externos: desigualdades sociais enfrentadas na sociedade, trabalho para garantir sobrevivência, 

ambientes hostis no âmbito familiar, entre tantos outros problemas, fazem com que o meio 

escolar seja um local de diálogo e passatempo com a preocupação de garantir um cerificado de 

conclusão do ensino para competir no mercado de trabalho. Essa cultura somada às dificuldades 

de aprendizagem na escrita leitura e interpretação faz com que o professor de História tenha de 

ter uma formação muito maior para realizar diversas funções tais como auxiliar no alfabetizar, 



469 

demonstrar ao aluno que ele é o principal agente da história e ainda encontrar meios para deixar 

a história interessante aos alunos. Percebe-se então que ressignificar os saberes é algo de prática 

constante desse profissional nessa fase de sua carreira. 

 10.4.2 Prioridade no ensino de História 

Perante o contexto do ensino de História, percebe-se que as dificuldades podem variar 

muito dependendo do local, meios usados, grupo trabalhado, etc. No entanto, com o objetivo 

de avaliar qual o principal foco dado no ensino de História, questionou-se aos professores 

iniciantes o que eles consideram mais importante perante o ensino dessa disciplina:  simplificar 

os fatos para melhor compreensão dos alunos ou levar os debates acadêmicos para dentro das 

salas de aula. Tal questionamento também foi, recorde-se, feito aos docentes que participaram 

da análise quantitativa (Gráfico 37) no qual 67%  dos inqueridos apontaram que a prioridade é 

levar as discussões acadêmicas aos alunos. Tal resultado se repete perante as constatações dos 

professores entrevistados, no qual sete professores apontaram para o fato de levarem debates 

acadêmicos para sala de aula, cinco demostraram não terem uma opinião formada e apenas um 

relatou simplificar os conteúdos aos alunos. Esse resultado demonstra o quanto o tema da 

transposição didática ainda é polêmico ou pouco discutido nas universidades, sendo por 

muitas vezes trabalhada de forma intuitiva pelo docente iniciante. Com o objetivo de melhor 

compreender esse debate e os resultados com os professores iniciantes desta tese, verificamos 

ser de extrema importância retornar às discussões acerca do tema que nos incentivou a tal 

questionamento que se trata da problemática da transposição didática   

De modo geral os debates acadêmicos na área de História têm rejeitado a visão de 

transposição didática do modo tradicional, segundo a versão de Yves Chevallard (2009), 

considerado um dos criadores do método. Segundo o autor, desenvolvendo estudos no campo 

da didática da Matemática ao longo da década de 80, esse sistema é formado basicamente por 

três elementos - professor-saber-aluno -  que se interagem por mecanismos próprios, 

denominado pelo autor de “funcionamento didático”. Chevallard (2009) destaca a 

epistemologia do saber perante a relação professor-aluno como forma da relação entre o 

ensinado e o aprendido. Para o autor a tese defendida é a de que a condição essencial apontada 

ao elemento saber está na sua transformação a fim de que ele se torne apto a ser ensinado. 

O conceito de transposição didática transpassa obrigatoriamente pelo distanciamento 

obrigatório entre os diferentes saberes, ou seja, pela separação entre o saber acadêmico e saber 

escolar, considerados como saberes específicos de natureza e funções sociais distintas. 
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Segundo o autor a transposição didática é marcada pela relação do processo de construção dos 

saberes escolares, no qual, para que um determinado saber possa ser ensinado, é fundamental 

estabelecer o distanciamento em relação aos demais saberes que lhe servem de referência, em 

especial ao saber acadêmico.  

Chevallard (2009) aponta ainda a instância da noosfera definida como o local que age 

como um filtro entre o saber acadêmico e o saber ensinado na sala de aula. É na noosfera 

em que se é produzido o “saber a ser ensinado” expresso particularmente nos livros didáticos 

e produzidos em meios técnicos específicos. Nesse sentido a escola é parte de um sistema no 

qual o conhecimento por ela reproduzido é organizado através da mediação da “noosfera”, 

fazendo com que a disciplina escolar seja dependente do conhecimento científico o que faz com 

que haja uma hierarquia entre o saber “superior” e o saber “inferior”. A noosfera é vista como 

o lugar onde se cria soluções para resolver as tensões entre a necessidade de adequação

interna (sala de aula) e a compatibilidade externa (currículo formal e/ou livros didáticos), 

inerente ao sistema de saberes, possibilitando assim a especificidade do saber escolar, 

designando o saber-a-ensinar. Além disso, a visão de transposição didática aponta que os 

conteúdos escolares são originários na produção erudita cabendo à escola/professor 

desenvolver apenas os métodos e as técnicas pedagógicas. 

A base da teoria da transposição didática está no processo de textualização, pelo qual 

os saberes passam a ser preparados para serem ensinados (necessidade de 

transformação/adequação do saber acadêmico em saber ensinado), descontextualização 

(deixar fora da discussão o contexto e problemática em que foi levantado assunto) e do processo 

de despersonalização (desvalorização dos atores que desenvolveram o processo de 

conhecimento). Esse processo dará origem ao processo de dessincretização tomado como 

resultado da textualização do saber limitando ao saber a ser ensinado. Diante disso, a 

textualização do saber mantém uma relação direta com o processo de descontextualização e 

com o processo de despersonalização.  

Perante tal viés de didatização do conhecimento, ofereceu-se ao ensino de História um 

campo teórico para discussões e questionamentos (questões estas levantadas nessa tese com 

nosso público específico). A grande problemática é de que forma a transposição didática deve 

ser feita na disciplina de História, se é que deve ser feito. 

Alguns autores renomados no campo da didática do ensino de História destacam que a 

transposição didática nessa disciplina deve ser feita respeitando as suas particularidades, 

deixando de lado os conceitos básicos de sua epistemologia. O professor inglês Ivor Goodson 
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e o historiador francês André Chervel270 (Apud BITTENCOURT, 2005) analisam que a 

disciplina não deve ser vista como simples “transposição didática” do saber erudito, mas, antes, 

por intermédio de uma teia de outros conhecimentos. Tais autores se opõem a concepção de 

“transposição didática” por analisarem que essa concepção demonstra certa hierarquização de 

saberes como base para constituição de conhecimentos para a sociedade e que essa 

hierarquização do conhecimento tem conotações sociais, como instrumento de poder de 

determinados setores sociais. Tal visão faz com que o ensino das universidades seja visto como 

melhor ou acima do ensino escolar básico. Isso pode ser percebido nessa tese ao verificarmos 

a opção dos docentes entre ser Historiador a ser Professor no início da carreira (Gráfico 16). 

Bittencourt (2005, p. 25) defende o conceito de conhecimento histórico de forma mais ampla 

ao afirmar que: 

 (...) o conceito de conhecimento histórico escolar, que não pode ser entendido como 

mera e simples transposição didática de um conhecimento maior, proveniente da 

ciência de referencia e que é vulgarizado e simplificado pelo ensino (...) a história 

escolar não é apenas uma transposição da história acadêmica, mas constitui-se por 

intermédio de um processo no qual interferem o saber erudito, os valores 

contemporâneos, as práticas e os problemas sociais.  

Na visão da autora, há um erro grave em ver o ensino de História no âmbito escolar 

como algo menor, através de uma simples transposição didática de um conhecimento que 

levantado na universidade e que o professor tem a função de transformar em um conhecimento 

histórico escolar por meio de métodos didáticos. Desligar-se da problemática que deu origem 

ao tema (descontextualização), apartar-se dos atores que participaram do processo de 

conhecimento com seus pontos de vistas (despersonalização) e reescrever fora do contexto e 

suas ligações com o presente (dessincretização) significa reduzir o conhecimento histórico 

escolar a fatos desconexos aos alunos, ou seja, contar estorinhas ou transformá-la em algo 

factual. Desenvolver todo esse processo de conhecimento historiográfico também é um saber 

erudito, que não pode ser visto como inferior. 

Apontar a noosfera como entidade transformadora do saber em saber a ser ensinado 

pode levar ao professor a visão de algo pronto e acabado, fiel à universidade e suas entidades 

de elaboração. Cabe, principalmente, ao professor de História o processo de transformação dos 

saberes a serem ensinados em saberes aprendidos na produção do conhecimento através dos 

conteúdos, métodos (tanto da pesquisa historiográfica quanto didática), conceitos, organização 

dos fatos e avaliações.  Dentro dessa perspectiva Bittencourt (2005, p.49) destaca que: 

270 CHERVEL, A. História das disciplinas escolares: reflexões sobre um campo de pesquisa. Teoria & Educação, 

n. 2, p. 177-229, 1990. 
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O conhecimento histórico não se limita a apresentar o fato no tempo e no espaço 

acompanhado de uma série de documentos que comprovam sua existência. É preciso 

ligar o fato a temas e aos sujeitos que o produziam para busca uma explicação. E para 

explicar e interpretar os fatos, é preciso uma análise, que deve obedecer a 

determinados princípios. Nesse procedimento, são utilizados conceitos que organizam 

os fatos, tornando-os inteligíveis.  

Espera-se nesse sentido que o docente possua domínio dos saberes acadêmico 

(historiador) e que consiga transmitir esses saberes aos seus alunos (professor) fazendo com 

que haja a “transposição didática” dos conteúdos e dos procedimentos históricos e suas relações. 

Em outras palavras, existe a necessidade da reorganização curricular em que haja a preocupação 

com os saberes produzidos tanto pela cultura escolar, quanto pela cultura acadêmica. Tendo em 

vista que a transposição didática deve ser vista como algo específico para o ensino de História, 

Schmidt (1998, pp. 59-60) aponta que: 

A transposição didática do fazer histórico pressupõe, entre outros procedimentos, que 

se trabalhe a compreensão e a explicação histórica (...) Destacam-se a 

problematização, o ensino e a construção de conceitos, análise causal, contexto 

temporal e o privilégio da exploração do documento histórico(...) Mais que as 

determinações causais, é importante levar o educando à compreensão das mudanças 

e permanências, das continuidades e descontinuidades, exigindo do professor uma 

grande atenção aos diferentes ritmos dos diferentes elementos que compõem um 

processo histórico.  

Nesse sentido, a explicação histórica passa a ser priorizada não apenas como conteúdo, 

mas como método, ponto de vista, problematizado, com múltiplos questionamentos e  

possibilidades. Daí a importância do professor ser também historiador, a fim de auxiliar com 

que o aluno compreenda as relações pelas quais a história é construída. Um exemplo bem claro 

é a habilidade de se trabalhar com fontes históricas. Na visão de Schmidt e Cainelli (2009, p.32) 

a atuação do professor-historiador é fundamental no processo de ensino aprendizado 

introduzindo o aluno no processo histórico com um agente da história:       

Busca-se a realização, na sala de aula, da atividade do historiador, a articulação dos 

elementos constitutivos do saber histórico com os do fazer pedagógico. Assim, o 

objetivo é fazer o conhecimento histórico ser ensinado de tal forma que dê ao aluno 

condições de participar do processo do fazer, do contar e do narrar a história. 

Diferente da transposição didática apontada por Chevallard, através do ensino de 

História a intenção é que o aluno se veja como um agente da história, no entanto, é necessário 

que este domine os elementos que deram origem ao saber histórico, desenvolver as relações, 

construindo um diálogo com o passado através de suas fontes de origem, reescrever a história 

por seu ponto de vista aprendendo assim a pensar historicamente. Sobre isso, Schimdt & 

Cainelli (2009, p.66), defendem que professor de História deve ensinar o aluno a adquirir as 

ferramentas de trabalho, ensinando-o captar e a valorizar a diversidade dos pontos de vista. Há 
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nesse sentido um processo de literacia histórica, ou seja, de alfabetização histórica, de seus 

procedimentos e análises. Sobre isso as autoras citam que: 

Um dos principais significados apontados para a aprendizagem histórica é transformar 

informações em conhecimentos, apropriando-se das ideias históricas de forma cada 

vez mais complexa, no sentido da construção de uma literácia histórica, ou seja, de 

seu próprio processo de alfabetização histórica significativa (...). Isso pressupõe saber 

como dialogar com outras pessoas de outras épocas e lugares (...). Significa também 

aprender a narrar o passado a partir da vida no presente.  

Percebe-se que a defesa da especificidade da origem do conhecimento histórico escolar 

não necessita da negação da cientificidade da História, nem tampouco a supra valorização dos 

conhecimentos acadêmicos, pois o questionamento das fontes, dos pontos de vistas e da 

própria textualização elaborada na Noosfera fazem parte do ensino dessa disciplina. Nesse 

sentido, a ideia de transposição didática em História permite o diálogo entre os conhecimentos 

historiográficos acadêmicos e os conhecimentos produzidos no mundo escolar, sendo o 

professor o grande responsável por ressignificação do conhecimento.  

O que podemos perceber é que, diferente da visão de transposição didática apontada por 

Chevallard, a disciplina de História passa a ser vista como autônoma, visão esta defendida por 

diversos autores tais como Ivor Goodson, André Chervel e Circe Bittencourt que apontam a 

escola não apenas como um receptáculo do conhecimento produzido na universidade e o 

professor o agente responsável pela mediação e adaptação desse conhecimento para o meio 

escolar, mas uma entidade capaz de produzir saberes e questioná-los através de uma lógica 

particular do conhecimento. Isso permite ao professor de História uma visão holística do 

processo que passa a ser negado na transposição didática, no qual Bittencourt (2005, p.26) 

assinala que “as disciplinas escolares neste contexto, não podem ser entendidas simplesmente 

como ‘metodologias’”. Nesse sentido, percebe-se o quão complexa pode ser o desenvolvimento 

profissional para o professor de História, devido a enorme mobilização de saberes específicos 

e gerais. 

Tomando por base tais concepções teóricas a maioria dos entrevistados demonstrou 

seguir essas convicções tomando por base que os conhecimentos acadêmicos estão bem 

presentes nesses docentes e que a visão de historiografia ainda é forte em alguns casos. Os 

relatos abaixo ajudam e esclarecer tais pontos: 

Você não pode dar conteúdo mastigado, simplificado pros alunos. Ter acesso ao 

conteúdo, conteúdo simplificado, mastigado, que a maioria dos professores de 

História usam não generalizar, mas é... a verdade mesmo tá no livro didático, livro 

didático preparado pelo encomendado pelo Estado né e aqueles historiadores que 

preparam o livro didático, embora às vezes tenham, possam em alguns casos ter 

uma boa vontade, mas o próprio conhecimento que eles elaboram é desvalorizado 
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pela academia. Então é uma desvalorização, uma desvalorização criada em torno 

desse conhecimento. Então eu acho que a gente tem, o professor não pode ser um 

reprodutor do livro didático (risos), isso não pode acontecer, tem que trazer é ele 

tem que passar de uma maneira que os alunos possam compreender. Falar de classe 

social, falar de ideologia, falar de poder, e tem que passar saber conseguir 

transmitir isso pros alunos que na percepção deles, na idade deles, naquele 

mundo que eles vivem eles possam entender, que eles possam tocar... é um saber 

que toca a gente, eles não vão decorar aquilo né, e acho que ... deixa eu ver quando 

continuar quando continuar a passar conteúdo simplificado mesmo, eu acho que a 

gente não vai conseguir  alcançar no amadurecimento dos alunos mesmo como 

cidadãos. (Prof. Zapata) 

 (O debate) precisa ser levado pra sala de aula, ah a grande pergunta é quando que 

isso deve ser feito. Então o professor que tem a sua sala, que trabalha o ano inteiro 

com os mesmos alunos, é precisa ter esse feeling, esse essa sensação do melhor 

momento para se discutir o a tema. Porque eu já tentei trazer algumas discussões 

pra sala de aula que foram completamente é ... ignoradas no sentido de não porque os 

alunos é estavam desinteressados: porque eles não entenderam. [...] eu acho que todas 

as discussões, acadêmicas, que a gente discute, trata em faculdade, e até mesmo em 

trabalhos escritos, tem que ser levados em sala de aula, mas a preocupação não é ah 

tornar simples (Prof. Eric) 

Levantar os debates.  [...] Eu acredito que isso além deles estarem aprendendo eles 

aprendem a criticar, a interpretar. Porque ainda mais quando a gente lida com 

crianças do 6º ano, tudo eles querem saber por que, "Por quê que isso aconteceu?" eu 

acho que isso daí vai fazer com que eles pensam e reflitam. E como e no ensino 

médio também. Porque quando eles estão no ensino médio ainda mais no 3º ano eles 

só querem receber né, então lá eles estão achando que vão passar de ano, e pronto, é 

a formatura, é isso, vou trabalhar, e eu acredito que dependendo de como o professor 

é levantam os assuntos eles ficam mais instigados. Daí eles vão voltar lá trás com 

essas perguntas, "Por que foi assim? Por quê que é assim?". Então eu acho que sabe 

de levantar "Por que aconteceu isso? Vamos pensar junto", eu sempre falava pra eles 

"Vamos pensar juntos", aí eu mostro tudo o que acontecia, aí eu falava pra eles "Agora 

vocês vão me falar o que vocês acham que aconteceu.". Então eu sempre falava isso, 

tem que fazer com que eles pensassem e eles me dessem a resposta. (Profa. Carlota) 

Bom eu gostaria muito de ver uma sala de aula com debate mesmo, com temática 

de ... de pessoas defendendo seu ponto de vista pra trabalhar isso realmente... Já fiz 

isso algumas vezes de dividir a sala em duas partes, cada um com peso, dialogar com 

eles foi super bacana, super produtivo, é lógico que depende da idade, tem uma 

diferença, pra eles poderem aprender com a vivência deles, pra eles poder saber 

diferenciar a época, pra eles saber diferenciar a experiência deles, e aprender a 

ter essa visão [...] tem um momento que a gente tem que parar de ver a criança, 

o adolescente como criança né hoje em dia eles estão muito mais adultos, então eles

querem mais isso, eles precisam mais disso. Eles estão se tornando pessoas

extremamente é... é... como vou dizer...  maduros, não só maduros, mas com um peso

também muito grande nas costas, eles precisam botar isso pra fora. Então você não

pode colocar mais ali só no papel de de receptor, tem que dar essa possibilidade

para que eles coloquem isso pra fora. (Prof. Prestes)

Depende do material que você tem em mãos, pra trabalhar né, se você segue um 

currículo fica muito mais livre pra você desenvolver o que você quiser. "Hoje a 

minha aula é sobre escravidão". Nossa dá um debate ótimo a escravidão. Né e eu 

começo a partir do hoje. "E aí quem é quem é escravo de alguma coisa na sociedade 

hoje?" Né hoje a gente tem vários tipos de escravidão então eu poderia começar a 

partir disso né que é uma coisa simples e começa a falar e começo aprofundando no 

assunto. E daí eu vou trazendo os debates historiográficos. É... mas quando o 

material por exemplo vem do Estado que é essa é a minha dificuldade, no 

particular, porque o material ele é muito pronto e até eu entender que eu posso 

mudar foi meio, foi um choque. Porque se falava né, chegou o material, "Olha, esse 
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é o material, você tem que trabalhar, cada aula é um assunto, você fecha essa aula, 

acabou o assunto", "Mas o aluno não entendeu", "Mas fecha essa aula e acabou o 

assunto". Então até eu entender que é maleável, que eu poderia ser maleável. (Prof. 

Alexandre) 

o que eu vendo pras mães, o que eu digo pra todo mundo: "A função do Fundamental

II é preparar as crianças para a sociedade. Dar pra elas uma vantagem". Tá? Então

dentro desse foco, eu uso a História como um material de reflexão, o conteúdo da

História é usado como reflexão, pra quê? Para as reflexões sociais. Tá? Então a

matéria-prima histórica, ela serve pra treinar o aluno a entender a sociedade.

Então eu explico pra eles, "Por que vocês aprendem pré-história? Porque aprendendo

a sociedade, as civilizações mais simples, nós vamos desenvolver as nossas

capacidades reflexivas pra poder entender sociedades mais complexas". Tanto é que

você pode ver, o currículo do Fundamental II ele não tem Contemporânea, só no

finzinho. E o currículo do Médio é só Contemporâneo. [...]  porque a gente entende

que o jovem que chega no Médio, ele já tem uma capacidade de reflexão histórica pra

trabalhar contemporânea. E a minha proposta é gerar seres pensantes, capazes de

refletir a própria sociedade. [...] Nós expressamos reflexões sociais atuais em

cima daquilo? Preciso, porque se eu não der sentido naquilo eu não consigo nem tirar

da caixa. Eu preciso dar um sentido praquilo. Certo? Então eu trago o contexto

atual, e uso ele já sabendo que aquilo é limitado a um uso específico. [...] se você

não faz assim eu não tô respeitando o básico do meu processo: que ele entenda que

não existe, que a crônica histórica é variada, que alguém escolheu aquele conteúdo

ali e esse alguém provavelmente escolheu aquele conteúdo para "emburrecê-lo",

certo?  (Prof. Platão)

Às vezes eu pego texto de historiadores, né. Então  é legal quando a gente pega... 

Principalmente o material que a gente tem também que a gente estuda é bastante 

completo, né em algumas escolas e têm textos específicos. Tem texto para falar de 

Idade Média fala o Perry Anderson, o trecho de Perry Anderson, Marc Bloch. Né, e 

falando da realidade de como é né então é interessante a gente trabalhar e discutir 

esses textos e é legal também mostrar "Pô a gente tá falando lá de Idade Média, mas 

esse trecho aqui não parece com alguma coisa que a gente tem hoje? Não mudou 

muita coisa? Né, 1000 anos depois, que a gente tá vivendo na sociedade patriarcal, né, 

pô, e aí?". Então alguns temas eu acho que vale a pena levantar discussão, trazer 

um conteúdo mais específico, é principalmente agora a gente pega os acontecimentos 

né então tá acontecendo manifestações né contra o governo e tem gente que aparece 

lá com placas de intervenção militar. É óbvio que eu vou trazer isso à tona, trazer 

textos específicos de historiadores que é retratam qual é a realidade de ter se vivido 

no período militar aqui no Brasil. [...] não adianta simplesmente ficar lá no livro 

"Ah, Castelo Branco fez isso, ah o Médici fez isso, o Geisel.." não né. Ah beleza a 

gente teve um crescimento econômico né que foi chamado de "Milagre econômico", 

tivemos? Então, qual foi o custo disso? Ás vezes a gente custa que essa realidade 

não tá no livro. Né então a gente tem esse papel de trazer alguma coisa de fora. 

(Prof. Alexandre) 

eu geralmente pro meu aluno, eu procuro trazer sim as discussões historiográficas, 

eu acho que pra mim a ideia de simplificar pra que o aluno entenda acho que acaba 

limitando o aluno que poderia entender algo mais complexo, mas eu acho que a 

História ela é muito complicada, então eu procuro de fato trazer pra eles as discussões 

mais amplas e às vezes eu simplifico até nos modelos, mas a discussão ela é 

levantada, porque eu acho que é isso que faz o aluno é sentir a História, é ele perceber 

que a História mexe com ele (Prof. Cândido) 

Os discursos acima deixam claro que a relação estabelecida entre o saber escolar e o 

saber acadêmico, oferece subsídios para pensá-la de forma mais complexa sem, no entanto, 

cair em uma visão hierarquizada. Algumas falas chamam a atenção e se encaixam na visão de 

que a transposição didática da forma tradicional é algo impossível de acontecer no ensino de 
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História tais como “simplificar pra que o aluno entenda acho que acaba limitando o aluno 

que poderia entender algo mais complexo”, “Você não pode dar conteúdo mastigado”, “o 

professor não pode ser um reprodutor do livro didático”, “além deles estarem aprendendo 

eles aprendem a criticar, a interpretar” ou “você não pode colocar mais ali só no papel de 

receptor, tem que dar essa possibilidade para que eles coloquem isso pra fora”. Tais 

colocações nos permite perceber o lado historiador de forma marcante com o viés de 

compreensão e questionamento do processo, pontos de vista, ação e reação da epistemologia 

do conhecimento. Isto demonstra também o quanto é fundamental o professor ter noção do 

processo histórico, suas vertentes e seus métodos, a fim de que introduza no aluno a visão de 

história não como algo acabado, longe da realidade do aluno. 

Por outro lado um grupo de docentes demonstrou outro ponto de vista, algo mais focado 

nos objetivos de ensino por idade/série e conteúdos a serem trabalhados. Os depoimentos abaixo 

esclarecem melhor tais questões: 

Eu acho que o aluno tem direito de ambas as coisas. Né, depende muito. Ele tem 

que saber se existe o outro lado da moeda que é o lado acadêmico, mas eu não 

posso chegar na sala de aula e colocar já disso, ó "A Emília Viotti da Costa falou 

isso", quem que é a Emília Viotti da Costa para eles? Eles nem conhecem! Então 

primeiro eu costumo conversar de uma maneira simplificada, porque História, para 

eles, "Professora, porque eu preciso saber a História é coisa do passado, coisa de 

velho", então eu tenho que mostrar o outro lado. Pra depois eu acho que eles tem que 

saber sim, eles tem que saber que existe Adam Smith, que existem outras pessoas 

que estão falando da História também. Só que para isso eu preciso trabalhar 

primeiro com a prática, uma prática mais simplificada, pra depois poder trazer 

esse conteúdo acadêmico. (Profa. Leopoldina ) 

Depende muito, depende da sala, depende da turma, o ano, a idade, então tem, é, é 

difícil determinar, eu não consigo determinar. Eu uso os dois. Debate ou conteúdo, é, 

então eu vejo que nesse ponto ter o improviso porque é eu acho que a gente tem que 

ter uma carta na manga, chegar e essa idade é tal. Mas pode ser que você chega lá e 

fala "Ah essa sala tem que ser debate", mas daí você percebe que o debate não tá 

funcionando, então no caso você eu acabo utilizando é outro recurso né. (Prof. 

Tales) 

tem conteúdos por exemplo, é, que eu acho que não afetam tanto a realidade do 

aluno e aí eu dou essa simplificada. E aí eu "Ah, esse conteúdo aqui é mais tranquilo", 

dou uma simplificada, faço pra eles, agora alguns conteúdos levantam temas que 

são importantes, daí que são legais discutir. (Prof. Frederico) 

tem os pontos de vistas que na 8ª série já dá pra ter uns debates bem interessantes, 

bem bem construtivos assim. É... quando os alunos são muito pequenos eu acho que 

tem que simplificar porque não dá assim eu particularmente não consigo trabalhar 

debate com aluno de 5ª série, 6ª série, 7ª série ainda mais ou menos, é ... assim acho 

que é complicado, os debates assim, às vezes eu levo alguma coisas mas mais no 

sentido de exposição do que propriamente assim pra pra pros alunos é... se 

mergulharem dentro daquele processo assim. Às vezes eu já cheguei a levar, por 

exemplo, na 7ª série estava levando no ano passado levei nas instituições sabe assim 

que conta a História sabe, esse tipo de coisa "Quem contou a História ao longo do 

tempo no Brasil?", aí as crianças, essas discussões com os alunos sabe assim. Acho 

que isso rola, mas rola de uma maneira bem mais simples, bem mais ... entendeu, a 
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gente dá uma simplificada nesse processo, mas assim a maneira, a medida que os 

alunos vão crescendo eu acho que eles precisam sim entrar nos debates 

historiográficos porque ... eu acho que é daí que rola a construção e crescimento 

maior deles, sabe, de de visão de mundo mesmo esse tipo de coisa. (Prof. Dandara) 

Eu acho que depende muito assim sabe. É no ensino fundamental eu acho que não tem 

porque ficar trazendo debates assim, nossa é até o nome eu falo é o "fundamental" 

(risos) né, então eu acho que eu tenho um esforço de simplificar, de colocar um 

caráter narrativo, sabe pro pra que eles tenham uma noção do do curso da História, 

uma noção mínima né de qual que foi o caminho que a humanidade percorreu pra 

gente chegar onde a gente tá né nessa sociedade, nessa civilização ocidental né. Então 

eu tento dar uma simplificada. Só que claro que tem alguns pontos que eu acho que 

dá pra dá pra falar com eles né, então, por exemplo, quando você dá uma aula de 

Revolução Industrial, você tem que falar pra eles que há dois pontos de vista. né você 

fala "Olha tudo bem, a Revolução Industrial ela é muito muito bacana, do ponto de 

vista da da tecnologia, do ponto de vista da burguesia que era uma classe né social 

nada era excluída lá do final da Idade Média e que entrou em ascensão em três séculos" 

sabe e e mostrar também que um outro lado, que é o lado do trabalhador né, do do 

cara que antes era artesão, que aparentemente vivia bem né, entre aspas (Profa. 

Hannah) 

Os discursos acima não negam a necessidade de unir os saberes acadêmicos com os 

saberes escolares, mas demonstram certa dificuldade com o processo com que isso aconteça. 

Para tal situação a grande questão está em como didatizar essa cientificidade. É importante 

destacar que essa ressignificação significa tornar algo “palatável” ao aluno, ou seja, o fato de 

manter as origens dos conhecimentos, seus textos e personagem, não quer dizer que se deve 

usar um linguajar acadêmico com crianças e adolescentes ou mesmo transformar as discussões 

em algo muito longe da realidade ou compreensão dos alunos. A adaptação dos meios, objetivos 

e dos modos deve estar relacionada aos desejos do professor, mas sempre respeitando as 

diversidades e necessidades. Tanto nesse caso como dentre aqueles que acreditam que é 

necessário levar os debates acadêmicos sempre para suas aulas o grande ponto que pode ser um 

dificultador pode ser a falta de experiência, haja vista que 33% dos docentes apontaram que a 

maior dificuldade encontrada em sala de aula está relacionada a esse fator (Gráfico 27). Mesmo 

o professor Cabral, único que apontou ser necessária a simplificação dos fatos, apontou a

necessidade de estabelecer relações com cotidiano do aluno, ver esse discente como agente 

histórico dentro do processo histórico. Segundo esse docente: 

Eu acredito é que passar pra eles os conteúdos é porque se eu for passar pra eles os 

conteúdos é que eu obtive o conhecimento pela faculdade, naturalmente que eles não 

vão conseguir acompanhar a linha de raciocínio. Porque é uma linha de 

raciocínio que se aprende na Universidade que acabam exigindo do próprio 

universitário a ter que pegar toda essa linha de raciocínio que se eu fosse colocar 

dentro da sala de aula certamente os alunos teriam dificuldades pra pegar 

exatamente essa esse viés de raciocínio. Então o objetivo é o quê é você pegar todo 

esse raciocínio e transformá-lo de forma pedagógica. Ou seja, você pegar todo esse 

conhecimento e você transformá-lo de uma maneira que a informação chegue até 

eles. [...] Então é preciso pegar essa linguagem e transformar em algo mais 

compreensível, pra que eles então possam compreender a mensagem e eu vejo como 
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indispensável essa relação, né, estabelecer conexões também com o cotidiano. Pra 

que a História não se o permaneça naquela, naquele conceito de defasagem né, 

História é livro, História é tem um monte de gente lá, teve um monte de coisa, no 

Brasil, no mundo afora, na Europa, enfim, é História são personagens Históricos, 

sujeitos históricos são aqueles que estão no livro, e eu o importante é colocar pra 

eles que eles também são sujeitos históricos, que eles também estão na rota da 

História, como dizia o Carr né, eles estão dentro dessa procissão da História. Eles 

também fazem parte. Então é colocar a História pra eles não no sentido de 

marginalizá-los, mas no sentido de integrá-los.  (Prof. Cabral) 

A grande questão relevante da educação histórica não está “no conhecimento 

mecanizado  ou  na  simples compreensão de situações do passado, mas num exercício de 

reflexão gradualmente objetiva e crítica, sobre diferentes ações, razões, motivos e interesses 

dos diversos agentes históricos” (LEE271, apud BARCA & GAGO, 2001, p. 243). Ao mesmo 

tempo o professor deve dar certa atenção à realidade social em que o sujeito se move, enquanto 

fator essencial da aprendizagem, tendo em vista que estudos mostram que a criança ou o jovem 

aprenderá melhor quando as tarefas que lhe são propostas fazem sentido em termos de 

vivência humana (BARCA & GAGO, 2001). 

Nesse caso entra a valorização da narrativa histórica em oposição à história narrativa, 

no qual a primeira se faz de forma contextualizada em suas origens, problemáticas, relações, 

conceitos e personagens (origens acadêmicas) e a segunda se faz em forma de reprodução dos 

saberes produzidos na academia e filtrado na noosfera. A narrativa histórica implica em 

apreender a noção de narrativa não apenas como um estilo possível da escrita histórica, 

mas também, e principalmente, como elemento constitutivo desse saber, sem 

necessariamente cair num linguajar academicista. Essa concepção pode ser observada em 

algumas considerações dos entrevistados tais como “ele (o professor) tem que passar de uma 

maneira que os alunos possam compreender”, “transmitir isso pros alunos que na 

percepção deles, na idade deles, naquele mundo que eles vivem eles possam entender, que 

eles possam tocar”, “a grande pergunta é quando que isso deve ser feito”, “dependendo 

de como o professor é levantam os assuntos eles ficam mais instigados” ou “transformá-

lo de uma maneira que a informação chegue até eles”. 

O ato de desenvolver a narrativa histórica bate de frente mais uma vez com o simples 

processo de dessincretização (condição sine qua non da transposição didática) do saber 

histórico, tendo em vista que este necessita da descontextualização, despersonalização e 

textualização dos saberes acadêmicos. As “ necessidades em saber” (CHEVALLARD, 1991), 

definidas em História como sendo uma análise holística do mundo e de si próprio, implica que 

271 LEE, P. Progressão da compreensão dos alunos em história. In: BARCA, I. (Org.). Perspectivas em educação 

histórica. Braga: CEEP, Universidade do Minho, 2001. p. 13-27. 
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os seus objetos de saber não se limite apenas a conceitos ou fatos, mas principalmente em 

análises discursivas dos problemas, intrigas e conexões. Torna-se indispensável a elaboração 

de estruturas narrativas históricas, inseridas em diversas variáveis (conceitos, tempo, espaço, 

agentes, contexto, etc.) em uma rede discursiva mais ampla do aluno (sociedade, tecnologia, 

família, relações, etc.). Essa relação de saberes obriga esse profissional ser um professor-

historiador, com uma visão holística do processo num ato constante de ressignificação dos 

saberes dando assim inteligibilidade narrativa do processo de ensino.  

Por fim, verifica-se que o processo de formação voltado para ao historiador acaba por 

ter um aspecto positivo que vem a ser a visão de processo de construção histórica (historiador) 

que é a base para a construção dos saberes escolares (professor). Tal questão vai de encontro 

com a teoria de Chevallard sobre a transposição didática, no qual se demonstra através de 

docentes em início de carreira com foco na historiografia, que não se deve desligar da 

epistemologia do saber acadêmico para se construir um saber ensinável, mas sim construir uma 

narrativa histórica contextualizada, problematizada e dentro da realidade proposta. Nesse 

sentido, Paulo Freire (2011, p. 25) faz uma interessante colocação desse processo de formação: 

Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 

construção [...] É preciso que, pelo contrário, desde o começo do processo, vá ficando 

cada vez mais claro que, embora diferentes entre si, quem forma se forma e re-forma 

ao formar e quem é formado forma-se e forma ao ser formado [...] Não há docência 

sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os 

conotam, não se reduzem à condição de objeto um do outro. Quem ensina aprende ao 

ensinar e quem aprende ensina ao aprender. 
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Considerações finais 

Ao produzir as considerações finais de uma pesquisa, acabamos por realizar uma 

“viagem no tempo”, retomando assim aos nossos primeiros pensamentos, questionamentos e 

focos de atenção aos desafiados encarados para melhor compreender uma determinada situação 

que nos afligia. Após centenas de leituras diversas realizadas ao longo deste período, além da 

experiência pelo contato direto com os professores, percebemos que a problemática ia muito 

além do que imaginava. A essa visão mais holística do professor, em específico o iniciante da 

área de História, percebemos que uma das grandes conclusões que se pode tirar deste trabalho 

é o meu crescimento profissional e pessoal.  

Esse processo a princípio foi penoso com questionamentos diversos tais como: quais as 

maiores dificuldades desse profissional? Como está sua formação? Qual o perfil desse 

professor? Como se dá o choque de realidade? São professores ou mais historiadores? Estão 

continuando seus estudos? Como superam suas dificuldades? Qual sua relação com os agentes 

escolares? Além dessas, diversas outras indagações foram alimentadas principalmente pelo fato 

de não haver pesquisas sobre esse profissional nessa fase da carreira, que se por um lado foi 

algo que apresentou uma dificuldade por outro nos incentivou a pesquisá-las. Com o objetivo 

de responder tais questionamentos nossa primeira atitude foi delimitar o espaço da pesquisa, 

determinando assim a Diretoria de Ensino de São José dos Campos, interior do estado de São 

Paulo, por ser esta a área de abrangência e facilidade com os contatos da pesquisa. Após 

levantamento da população, obtivemos a alegria de ter a aceitação de 85% (46 docentes) desses 

professores para participar da pesquisa, fato este que nos garantiu sustentabilidade nos 

resultados. 

Tendo em vista o grande percentual de professores dispostos a participarem da tese e os 

inúmeros questionamentos a esse profissional, resolvemos levantar os dados através de 

pesquisa mista, que possibilitou verificar o perfil do professor de História iniciante em São José 

dos Campos. Tal perfil permitiu compreender quem é esse profissional e assim melhor 

aprofundar nos questionamentos de sua atuação dentro desse processo inicial, seja ele perante 

aspectos pessoais como profissionais. Nesse sentido, pôde-se responder com êxito uma das 

questões iniciais (não a principal) que era saber qual o perfil de minha amostra da pesquisa. O 

resultado se apresenta relatado nas linhas abaixo. 

O perfil do professor de História em início de carreira é predominantemente homem 

entre 23 e 37 anos com uma renda salarial que varia entre 1 á 4 salários mínimos. Esse 

profissional demonstrou que entrou no curso de história por influência de um professor ou por 
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sempre ter tido apresso pela disciplina. Em relação a sua atuação em sala de aula opinam ser 

bom ou regular, mas demonstram certa precariedade na formação histórico-pedagógica pela 

universidade, que por sua vez ofereceu maior ênfase na formação historiográfica. Mesmo assim 

a maioria se sentiu preparado para a atuação no magistério. 

Interessante observar que três em cada quatro docentes relataram que se sentiam mais 

historiadores assim que graduados, quadro esse que se reverte totalmente no seu momento atual 

onde se sentem mais professores que historiadores, fruto da experiência e contato com a sala de 

aula. Essa influência da universidade com foco na historiografia ficou claro quando percebido 

que a grande maioria desenvolveu um TCC (trabalho de conclusão de curso) na área da pesquisa 

histórica. Além dessa constatação, percebeu-se a ineficiência do estágio, observado pela 

maioria como formalidade para conclusão do curso.   

A maior parte da amostra pesquisada leciona em escola pública, tendo em geral muito 

bom relacionamento com os agentes educacionais, trabalhando entre 20 e 30 horas semanais 

em cerca de duas escolas, distantes em média de 5 a 15 km de suas residências. Esses dados 

contrapõem a literatura do tema que aponta o professor iniciante com sérias dificuldades de 

relacionamento com os agentes escolares, trabalhando longe de casa e em diversas escolas 

(GARCIA, 1999). 

Esses profissionais demonstram maiores dificuldades em sala de aula a assuntos ligados 

a gestão e indisciplina, justificadas pela maioria pela falta de experiência e falta de foco nas 

questões pedagógicas durante a universidade. Tais docentes, perante essas dificuldades, 

procuram o auxílio de outros professores e assim tentam atuar de forma diferenciada. Em geral, 

percebeu-se que se sentem confiantes e motivados pela profissão. 

Verificando as correntes de pensamento, percebe-se que seguem o Marxismo e a Nova 

História. Em sala de aula tendem a fazer mais uso de filmes, documentários e imagens como 

recursos histórico-pedagógicos, porém, percebeu-se pouca utilização de instrumentos mais 

dinâmicos, tais como teatro, maquetes e saídas de campo. Outro item que chama a atenção é a 

constância do uso do livro didático, comum para quem tem de ter uma base para sua atuação. 

Esse professor considera que o mais importante para o ensino de História é ter consciência 

histórica e saber relacionar com o presente, porém, veem como maiores dificuldades fazer com 

que os alunos posicionem-se de maneira crítica e pensem de historicamente sem preconceitos. 

Em relação aos objetivos do ensino de História, o lado historiador se fortalece, pois 

tendem a levar as discussões acadêmicas aos alunos ao invés de simplificar os fatos sem ligação 

com as pesquisas históricas. Mesmo assim, os professores inqueridos percebem que os alunos 
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se fazem interessados apenas em alguns momentos e que apenas parte destes se interessam. Isso 

demonstra que o objetivo se faz correto, porém, os métodos apresentam-se falhos. 

 A pesquisa apontou que a maioria pretende especializar-se no ramo da educação, mas 

com o objetivo de atuar em outras instâncias de ensino tais como universidades ou cursinhos 

preparatórios. Fazer mestrado é pretensão da maioria com foco nas ciências humanas ou 

especificamente em história. Poucos querem fazer especialização em educação.  

A grande maioria ainda não possui formação continuada e veem que isso não atrapalha 

seu rendimento em sala, e apesar de pretenderem retornar aos estudos, alegam que o pouco 

tempo de formado faz com que seja suficiente para sua atuação com os alunos. A não 

continuação dos estudos se dá basicamente por falta de tempo e pelos valores dos cursos. 

No entanto, percebeu-se que a formação continuada se dá de maneira informal, dada 

basicamente através da leitura de livros, com mais de cinco lidos por anos por parte da maioria. 

Um dado relevante de nossa pesquisa é que a grande maioria aponta que o início da 

carreira auxiliou e muito no desenvolvimento profissional, tendo em vista as diversas 

dificuldades dessa fase. Percebeu-se que os maiores impactos desse período se deram 

basicamente pela falta de interesse dos diversos atores da educação (professores, gestão, alunos 

e pais) e pelo choque de realidade. Isso faz com que a maioria passe pelo estado de 

sobrevivência na carreira, demonstrando as dificuldades de um professor iniciante. A maioria 

alega esse estado de sobrevivência pela falta de experiência, falta de formação pedagógica e 

pelos próprios problemas nas escolas públicas, tendo em vista que a maioria leciona neste 

seguimento escolar. 

Em geral, a pesquisa demonstrou que os homens são predominantes no estado da 

descoberta e as mulheres passam pela sobrevivência em sua maioria. Outro dado relevante é 

que o estado de sobrevivência tende a atuar mais nos jovens que mesmo assim se consideram 

preparados. 

Analisando a contribuição do início da carreira para o desenvolvimento profissional, 

percebeu-se que tanto os que se sentem professores ou se sentem historiadores, veem esse 

princípio como sendo de grande contributo profissional. Dentre os que consideram que esse 

período pouco contribuiu para sua formação a grande maioria se sente inseguro ou despreparado 

enquanto que àqueles que consideraram que contribuiu muito apontam serem mais confiantes 

e motivados. Estes que relatam que o início pouco contribuiu para o magistério demonstraram 

grau de satisfação regular e, pelos dados, tendem a buscar outras opções de emprego. 
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Esse levantamento dos perfis dos nossos docentes pesquisados permitiu ampliar o leque 

de discussão e assim aprofundar no questionamento de outros assuntos que motivaram essa 

tese. Sendo assim tivemos base para buscar resposta a uma das principais questões desta 

pesquisa que era: até que ponto esse profissional da educação é mais professor ou 

historiador? Para tal questionamento percebemos que apenas as análises quantitativas não 

seriam capazes de nos fornecer dados para tal pergunta. Sendo assim, com base na 

disponibilidade, interesse e por algumas questões do perfil levantado, selecionou-se alguns 

professores (treze docentes) para aprofundamento das questões pertinentes. Os resultados nos 

forneceu riquíssimo material para refletir sobre a prática profissional, o processo de construção 

da identidade docente nessa fase da carreira e o processo de desenvolvimento profissional 

docente.  

Vale destacar que esse questionamento se dá não apenas pelo senso comum verificado 

nas escolas, mas pelos diversos autores citados no decorrer desta tese que denunciam a nítida 

separação entre o conteúdo historiográfico e o ensino de História. Essa dicotomia ficou explícita 

tanto nos dados qualitativos quanto nos quantitativos e demonstram que esse professor tem 

entrado em sala de aula sendo muito mais historiador que professor. No entanto, tal sentimento 

a princípio poderia ser visto de forma totalmente negativada, porém, no decorrer da tese 

percebeu-se que tal formação, uma vez que trabalhado de forma reflexiva, ressignificando os 

saberes torna-se essencial para o ensino de História e que o desenvolvimento profissional está 

intimamente ligado a tais itens. A grande questão que se deve ponderar é a de que é impossível 

ser um professor de História sem ser um historiador. A própria literatura aponta que uma melhor 

aproximação entre estratégias de ensino e o pensamento histórico é a base para o ensino desta 

disciplina, o que obriga o professor pensar como historiador. O que se percebe é que a 

universidade tem falhado nesse quesito de auxiliar na ressignificação272 dos saberes 

historiográficos, através da elaboração de estratégias de ensino, visando provocar seus alunos 

a pensarem historicamente.  

Tais questões nos apontam que ao terminar o curso de licenciatura em história os 

profissionais estão habilitados, certificados para dar início à prática, mas não estão formados, 

272 A melhor forma de se compreender o termo ressignificação nessa tese vem a ser o método utilizado para fazer

com que pessoas possam atribuir novo significado a acontecimentos através da mudança de sua visão de mundo. 

No caso do ensino de História, a ressignificação propõe pensar em novos procedimentos metodológicos, onde os 

saberes acadêmicos seja adaptado aos saberes escolares. Nesta visão Sacristán (1991) “os saberes teóricos 

propositivos se articulam, pois, aos saberes da prática, ao mesmo tempo ressignificando-os e sendo por eles 

ressignificados” (p. 26). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Significado
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tendo em vista que esse processo jamais se cessa. Tal colocação é fundamental pela percepção 

do resultado da pesquisa. A formação efetiva do docente de História se faz com a prática e a 

ressignificação de seus saberes, ou seja, apesar da universidade ser essencial na formação do 

professor é no dia a dia em que ele irá apontar que professor será.   

Uma conclusão importante que a pesquisa demonstrou é que a experiência dos primeiros 

anos é o elemento central na formação em História perante um processo de desenvolvimento 

profissional. Nesse sentido, constatamos que os professores que melhor conseguirem articular 

as especificidades do conhecimento historiográfico com a compreensão do processo de 

desenvolvimento do conhecimento escolar se desenvolverão de forma mais harmoniosa. Essa 

articulação não pode ser promovida por um simples professor de História, pois tende a 

simplificar o conhecimento historiográfico em fatos isolados, cronologia desconectada, ações 

no tempo sem ligação adequado com o aluno. Também é impossível tal articulação realizada 

por um historiador, pois tende a não encontrar mecanismos entre o saber acadêmico e o saber 

escolar. Isso significa que a articulação dos saberes num processo de ressignificação dos 

mesmos deve ser feita por um professor historiador, com a convicção de que o aprendizado 

historiográfico se faz através da construção de conceitos nos alunos das diferentes faixas etárias. 

Isso se concretiza através das noções de construção de conhecimento pela pesquisa, da criação 

do posicionamento crítico relacionando ao conhecimento historiográfico, atualizando-se aos 

recentes debates historiográficos, etc. tais fatos só se consegue através de um período de 

aprendizagens significativas para sua identidade profissional, tendo em vista que à noção de 

uma carreira é  um continuum.  

Tais dados nos demonstram que o desenvolvimento profissional docente está marcado 

por múltiplas significações através de diferentes processos e atividades que rompem com o 

conceito tradicional de formação, através de um processo de problematização, reflexão, 

ressignificação e transformação das práticas escolares. A articulação de saberes perante 

diferentes processo positivos (descoberta) ou negativos (sobrevivência) pode significar muito 

mais que simples momentos harmoniosos ou difíceis, mas práticas formativas permanentes, 

dependendo muito de como se encara tais fatos. Nesse caso, esse processo de desenvolvimento 

profissional reflexivo torna-se tão importante que simples formações formais, seminários, 

workshops ou qualquer curso de pós-graduação, pois se consolidam em práticas formativas 

articuladas ao desenvolvimento curricular, ao meio escolar, a realidade social, etc. O professor-

historiador que assume tal postura torna-se um constante pesquisador na ação que inter-
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relacionam formação docente e mudança curricular em um contexto de colaboração e 

investigação entre o ser historiador e professor de História da escola básica. 

 Perante esse processo de reflexão da postura do professor como historiador percebe-se 

que ocorre um movimento de “dentro para fora” e não um processo acabado de algo formado 

pelas universidades, ou seja, de “fora para dentro”. No entanto, remetemos mais uma vez a 

necessidade de reflexão na ação, como profissionais em constante formação e desenvolvimento, 

pois sem tal esse processo se faz no vazio, sem valor prático de transformação dos sujeitos. Não 

é a toa que alguns autores (NÓVOA, 1992; IMBERNÓN, 2006; MARCELO, 2009) veem o 

conceito de desenvolvimento profissional docente em substituição à formação continuada. A 

preferência pelo seu uso é justificada por Marcelo (2009) porque esclarece melhor a concepção 

de profissional do ensino e vê no termo “desenvolvimento” um aspecto mais ligado à evolução 

e continuidade, rompendo com a tradicional justaposição entre formação inicial e continuada. 

Não se pretende assim desvalorizar o processo de formação continuada, mas demonstrar 

pelos dados levantados anteriormente que esse meio de formação esta incluso no 

desenvolvimento profissional docente, fazendo com que sejam manifestações inseparáveis na 

prática docente. Isso se torna claro quando se percebe na fala dos docentes pesquisados que 

pretendem realizar formação continuada para atingir cargos superiores no ramo da educação, 

ou seja, desenvolver profissionalmente. Por outro lado, os discursos analisados demonstram 

que a qualificação do professor está ligada diretamente com as condições concretas em que ele 

atua e como este se relaciona com tais. Ou seja, o desenvolvimento profissional docente está 

mais ligado com a relação do professor e seu meio do que com seu processo de formação inicial 

ou continuada. O grande problema percebido está ligado diretamente com os problemas 

enfrentados no dia a dia, no seu fazer seu fazer educativo tais como salário, jornada, carreira, 

condições de trabalho, didática, gestão, avaliação, etc.  

Conseguir lidar com a diversidade e heterogeneidade da escola, visando à qualidade de 

uma educação possível para o grande contingente de alunos de classes menos favorecidas e ao 

mesmo tempo enfrentar os problemas do cotidiano escolar, torna-se um prato cheio para que o 

docente possa se desenvolver profissionalmente, mas também se desestimular da profissão.  

No entanto, isso não significa que a universidade esteja redimida de suas falhas e que a 

experiência é a solução para efetivação de um bom profissional do ensino de História. A 

universidade tem de rever sua formação inclusive atuando no processo de ressignificação dos 

saberes para um continuum. Já a experiência só será capaz de atuar se o professor estiver  

disposto a construí-lo. Tardif (2012), aponta que os saberes experienciais não surgem do  acaso  
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nem  tampouco  se constituem  a  medida  que  o  tempo  passa,  o  professor  necessita  estar  

atento  as oportunidades  de  aprendizagem  no  cotidiano  da  sala  de  aula.  Os saberes 

experienciais necessitam de reflexão, análise constante perante as ações docentes e uma 

ressignificação permanente através de sua ação. A reflexão torna-se essencial nesse momento 

de início da construção identidade e do desenvolvimento profissional. 

Dentro dessa pesquisa percebeu-se bem essa divisão em três grupos: professores de 

História com sentimentos fortes no magistério, historiadores com sentimentos focados na 

pesquisa e consequentemente com percepção de desânimo com a educação e um grupo de 

professores-historiadores, que demonstram boa articulação entre os saberes historiográficos e 

os saberes escolares. É interessante destacar que em todos os grupos há professores com 

sentimentos de serem mais historiadores assim que formados e que a prática posterior começou 

a transformar a visão desse docente. A forma com que estes encaram o magistério, a pesquisa, 

os alunos, os documentos, etc., tem ditado sua identidade. Pelos discursos analisados percebe-

se por parte dos professores de História que estes possuem uma visão “romantizada” da 

educação, de oficio docente. Percebe-se nesses professores uma fala mais voltada para a parte 

pedagógica e em poucos momentos pensando na pesquisa. Alguns pequenos trechos desses 

docentes ajudam a caracteriza-los: “Uma vez que eu entrei também pra, pra faculdade não 

só pelo gosto da História, mas também pelo gosto da docência, por querer ensinar, por 

querer estar dentro da sala de aula” (Prof. Cabral), “Então eu fico muito chateada quando 

eu não consigo alcançar aquele aluno” (Carlota), “aprender um pouco com os professores 

pra me formar como professor. Não simplesmente um pesquisador, ou aprender mais 

conteúdo” (Frederico). Esses professores demonstraram estar na rota de formação, com a parte 

docente bem apurada, porém, em processo de relacionamento com a pesquisa histórica. 

Obviamente que tais conclusões não se limitam a essas passagens ou a uma simples entrevistas, 

porém, nos permite perceber que existem docentes de História em fase de formação para um 

professor desejável. Nesse caso isso só ocorrerá caso venha a ocorrer a formação continuada, 

reflexiva e ressignificativa, para que se alcance um tipo de profissional que se espera, ou seja, 

aquele que consiga articular os saberes historiográficos aos saberes escolares.  

Dentre os que se sentem historiadores e gostariam de estar em centros de pesquisas e 

não em sala de aula ou simplesmente demonstram-se desanimados com a educação, percebe-se 

o desencanto, desânimo e até certo desinteresse pela carreira. Em muitos casos, esses já

possuem inclusive um emprego paralelo por não ver futuro na profissão. “Tem um lado meu 

que não consegue mesmo se desvencilhar do lado pesquisador, eu tava na sala de aula, 
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mas tava sempre pensando, né, o que era mais importante pra mim, né, eu não ia ganhar 

nada por aquilo. [...] me sentia mais pesquisador do que professor” (Prof. Zapata), “Falta 

de interesse também quando a gente vai as práticas pedagógicas também o pessoal torce 

o nariz e e pede pra que isso seja o mínimo possível.”(Prof. Prestes), “Não consigo ver a

sala de aula, como algo definitivo, não me vejo estar dentro de sala de aula, nunca quis 

isso. Então... assim acho que todos meus sentimentos em relação à sala de aula tá num 

processo assim temporário” (Prof. Dandara), “o meu medo também fica assim "Nossa, mas 

será que o que eu estou fazendo é o seria o melhor? Né?", assim eu fico meio perdido 

[...]acabo sendo desmotivado por uns e outros (Prof. Tales). As considerações dos 

professores citados acima também nos pode remeter aos diversos docentes que não se 

encontraram na docência, podendo assim acontecer certo conflito de identidade e de saberes, 

dificultando assim a ressignificação desses saberes. Isso não significa que tais professores 

estejam fadados ao fracasso, mesmo porque todos estão em sala de aula e também tentam dar 

o seu melhor como visto no decorrer das entrevistas, porém, a articulação entre saberes

acadêmicos e saberes escolares tendem a ter um dificultador. 

 Já nos professores-historiadores o discurso demonstra-se em uma forte ligação entre 

pesquisa-educação. Muitos colocam que continuam pesquisando, porém, com propósitos 

educacionais.  Nestes docentes percebe-se que está ocorrendo a articulação dos saberes e a 

ressignificação dos mesmos. Baseado no trinômio observação, reflexão e ação, os docentes 

que se encaixam nessa categoria, demonstram que o professor de História tem esse diferencial 

de não se desligar das questões acadêmicas da formação do conhecimento histórico. Algumas 

considerações que demonstram esse foco desse grupo de professores nas seguintes 

considerações: “E quando eu entrei na sala de aula eu continuei pesquisando. Foi não foi 

um fato assim, você ou é professor ou é pesquisador. Eu percebi que eu sou muito melhor 

sendo pesquisador na sala de aula sendo professor. [...] Pode ser que não tão somente na 

área de História, mas um pesquisador é de forma geral. Eu acho que todo professor é 

pesquisador” (Prof. Alexandre); “estamos num mundo contemporâneo onde as 

informações chegam a todo momento, né como historiadores com coisas diferentes 

pedagogia é diferente, e que assim, se você não interage com esse mundo, você fica em 

defasagem e é ruim pra sala de aula (Prof. Leopoldina); “o pesquisador ele, pra mim, é a 

palavra pesquisador já define a pessoa que se aprofundou, ou que se aprofunda. Então ah 

pra mim as aulas que eu dava, que eu ministrava, aliás, é eu tinha a preocupação de 

procurar por mim mesmo, de pesquisar por mim mesmo quando assim era possível, [...] 
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pesquisador eu entendo que ah é alguém que se aprofunda, que se preocupa é em ser 

aprofundar no assunto, né ao qual ele tá trabalhando, ministrando, escrevendo, é o ato de 

escrever, a construção do texto, já faz parte de toda essa profundidade [...]Nas primeiras 

aulas eu eu confesso que sim, eu vi um abismo entre o professor e o pesquisador. Hoje 

não” (Prof. Eric); “não tem como você ser professor do ensino de História sem a pesquisa. 

Nós não estamos falando de duas coisas. Tem como você ser pesquisador de História sem 

ser professor. [...] Então quando você entende a História como um processo, tem que por 

História, uma palavra micênica, tá, dentro dos vários conceitos de História, quando você 

trabalha a História como um processo, você está constantemente pesquisando, a sua vida 

é uma pesquisa” (Prof. Platão); “eu estudo muito, pra cada pra cada aula que eu vou 

preparar eu abro 5, 6 livros assim. [...] é uma postura que eu já acreditava muito dentro 

da Universidade que é um professor que é pesquisador. [...] Eu acredito nas coisas unidas. 

Eu acho que um bom professor é um bom pesquisador” (Profa. Hannah); “saindo da 

faculdade, eu já sabia já que eu teria que pesquisar, porque a História até certo ponto no 

currículo oficial acaba negligenciando algumas questões, [...] mas só que o tema não  toca 

no aluno [...]O historiador, pesquisador, eu me considero assim, [...] eu não tenho a 

preocupação com aula engessada, [...] eu acho que as outras coisas vão andar juntas, 

porém eu acho que o pesquisador ele se antecipa ao professor, no meu caso pelo menos” 

(Profa. Candido). 

Pela análise desses discursos e do decorrer do trabalho com tais professores, podemos 

perceber que existe a preocupação em relacionar pesquisa com docência e que a reflexão do 

processo de ressignificação é mais expressiva construindo assim um processo de 

desenvolvimento profissional sólido. Importante salientar que apesar desses docentes 

apresentarem características do estado de descoberta, muitos deles apresentaram também 

sintomas de sobrevivência. A grande questão está em como se encara tais desafios. Segundo 

Schön (2000), o professor reflexivo se mostra na capacidade de analisar sua atuação perante 

um determinado momento de reflexão crítica, procurando sempre problematizar a realidade 

escolar, analisando, refletindo e reelaborando os trajetos de sua ação, com um saber coerente a 

sua realidade prática. Ghedin et al (2008, p. 78) apontam que o educador, ao assumir-se como 

professor-pesquisador, dificilmente se afasta dos problemas reais do meio escolar, mas, pelo 

contrário, os transforma em objeto de investigação e amplia as formas de compreendê-los. 

Nesse caso, o docente deixa de ser somente aquele que ensina, pois movimentam diversas outras 

habilidades incorporadas ao processo de ensinar principalmente nas formas de refletir e avaliar 
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este processo. Na visão dos autores, a reflexividade crítica sobre as práticas e as experiências 

cotidianas da escola somada à atividade da pesquisa possibilitam a reformulação da identidade 

do professor, como profissional e como pessoa.  

Tais dados não significam que um é melhor que outro, mas demonstra níveis de 

diferentes de posturas perante o ensino de História, que podem ser ampliados, modificados ou 

transformados dependendo muito do profissional e sua formação continuada. Salientamos que 

são professores que ainda estão aprendendo a ensinar História, no início do processo de 

formação permanente e de desenvolvimento profissional. 

Um detalhe pertinente é que muitos desses docentes que participaram das entrevistas se 

formaram na mesma universidade e no mesmo ano, demonstrando a importância do profissional 

trabalhar consigo mesmo no início da carreira. O que se percebe é que independente da 

formação inicial, cada um dos professores, pela própria trajetória profissional, tem 

ressignificado sua experiência de maneira muito pessoal. A forma como vieram operando com 

os saberes apreendidos no processo de formação – formal, informal e não-formal – também é 

específico de cada um. É importante pensar a  formação  não  apenas  como  uma  construção  

de cursos, de conhecimentos ou de técnicas, mas sim, como afirma Nóvoa (2000, p. 25), 

“através  de  um  trabalho  de  reflexividade  crítica  sobre  as  práticas  e  de  (re)construção 

permanente de uma identidade pessoal”.  Isso se confirma na fala de Perrenoud (2002b), ao 

destacar que para que haja uma prática reflexiva, enquanto no processo de formação para ser 

professor, este deverá refletir sobre sua atuação pedagógica em um constante processo de 

re(significação).  

Tendo em vista que verificamos a resposta para a atuação docente como este encara o 

magistério, outra questão que norteava essa tese vem a tona: como este profissional encara o 

choque de realidade tendo em vista que ele trabalha constantemente com questões sociais? 

Nesse caso pudemos perceber que os problemas se agravam bastante tendo em vista as diversas 

dificuldades que professor encara tais como baixos salários, falta de parâmetro, falta de didática, 

indisciplina de alunos, desinteresse, etc.  

A literatura em geral aponta essa fase com insegurança, cheio de dilemas e dúvidas, 

dificuldades em se manter, entre outros, e por outro lado, um profissional cheio de esperança, 

expectativas, etc. No caso específico do professor de História ainda há o sentimento de mudança 

do social, típico da formação da disciplina. Esse choque de realidade complica-se ainda mais 

quando os problemas fogem de suas mãos tais como o grande índice de dificuldades de leitura 

e escrita dos alunos. Um profissional treinado para realizar a literacia histórica se vê de mãos 
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atadas com um grupo grande em processo de letramento básico. Isso justifica que uma das 

características mais apontadas na pesquisa foi a angústia de querer realizar algo e não conseguir. 

Paralelo a isso a visão de descaso com a educação por parte de vários grupos (alunos, 

professores, gestores, pais, governo, etc.) demonstrou ser outro ponto em que o choque de 

realidade mais afeta esse profissional.  

Tais questões poderiam também ser vistas como aspectos totalmente negativos, porém, 

percebeu-se que, principalmente para aqueles que conseguiram ressignificar seus saberes e 

articular da melhor forma as ações práticas, tais choques tornaram-se contributos para a 

formação identitária desses docentes e para o seu desenvolvimento profissional. Perante tais 

problemas, sentimentos de aprendizagem, amadurecimento e formação pessoal acabaram 

por se instalar nesses profissionais que conseguiram tirar proveito do processo. Para tais 

situações se concretizarem-se foi necessário que os docentes tomassem a frente e procurassem 

encontrar soluções para os problemas o que auxiliou na formação do tipo de professor se 

gostariam de ser. 

O choque de realidade tende então a criar a identidade desse docente, ou seja, caso 

desanime com os problemas poderá ser um professor que atuará de forma mecânica, sem 

reflexão, adaptando-se e conformando-se com as dificuldades, ou mesmo desistir da profissão. 

Por outro lado, caso consiga mobilizar os saberes da aprendizagem, ressignificando-os, tende a 

evoluir e fazer dos momentos difíceis uma escada para sua formação.    

Após demonstrar nossas considerações finais desta tese, nos propomos então não 

somente responder os pontos que nos angustiava, mas propor soluções para que esse processo 

de iniciação seja mais harmonioso e que não percamos profissionais por não se adaptarem as 

características dessa fase: 

 Revisão dos cursos de licenciatura: tal colocação vai de encontro com os

resultados da nossa pesquisa, no qual a formação de Historiadores tem tido mais destaque que 

para a formação de professores. O que apontamos aqui não é diminuir o foco da historiografia, 

mas trabalhar melhor a relação história – ensino, pensando exatamente na ressignificação e 

articulação do saber acadêmico com o saber escolar. 

 Restruturação do corpo docente do ensino superior na licenciatura: um dos

discursos mais destacados é que a maioria dos docentes das universidades não possui a prática 

de ensino na educação básica, obrigando-os a trabalhar apenas com base na teoria. Nesse caso, 

seria necessário repensar a contratação desse professor, específico de prática de ensino de 

História, para um profissional com alguma experiência em ensino com crianças e adolescentes. 
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Além disso, outras disciplinas universitárias deveriam trabalhar seus conteúdos pensando já 

num processo de ressignificação dos saberes para os universitários.  

 Estágio melhor acompanhado: percebeu-se que o estágio pouco tem atingido

seus objetivos, seja por desinteresse do estagiário que quer passar por essa fase rapidamente ou 

pelos centros educacionais que não querem um estranho nas suas dependências sem nenhum 

retorno. O que se pode dizer por experiência própria ou pelos registros da tese é que o estágio 

não tem sido realizado como deveria por falta de um acompanhamento eficaz ou de um maior 

controle dos órgãos competentes. Acordos, jeitinhos, cumprimento parcial, entre outros, impera 

nos estágios. Apenas aqueles que vão com foco no aprendizado em realmente adquir algo, bom 

ou ruim, tem algum proveito desse momento tão precioso na formação inicial. 

 TCC com viés educacional: sendo uma das questões obrigatórias para a

conclusão do curso de história na maioria das universidades, o TCC (Trabalho de Conclusão de 

Curso), ou monografia, tem se voltado basicamente à pesquisa historiográfica. Nada de mal por 

se tratar da área de história, no entanto, esses cursos geralmente são de licenciatura e esta parte 

raramente é abordada. O que se propõe não é a diminuição da pesquisa historiográfica, mas a 

inserção desta dentro da prática pedagógica, ou seja, frente a uma pesquisa de história o 

candidato a professor deve já pensar sua pesquisa para fins pedagógicos também, já treinando 

o processo de ressignificação dos saberes acadêmicos em saberes escolares.

 Formação continuada facilitada: como foi apontada nessa pesquisa a

formação é algo para a vida toda dentro de um processo de desenvolvimento profissional. No 

entanto, percebe-se que aqueles que desejam continuar seus estudos tendem a ter sérias 

dificuldades pelos custos e pelo acesso a tais. Mesmo com barateamento destes cursos via 

internet, torna-se necessário um apoio maior para a capacitação desse profissional que tem visto 

a sala de aula como única alternativa para o trabalho e não como formação após a formatura. 

Não há dúvida de que a maior formação continuada desse professor iniciante tem sido a 

informal e a não-formal, no entanto, incentivar aos estudos formais também é fundamental para 

a capacitação pessoal e profissional. 

 Tutoria no início da carreira: esse tema já vem sendo debatido há algum tempo

e praticado em alguns países europeus, nos Estados Unidos e no Chile273 com  programas de 

273 No Brasil esse processo tem dado seus primeiros passos através do PIBID (Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação à Docência), só que nesse caso quem participa ainda não são professores mais universitários que 

passam a acompanhar alguns docentes mais experientes em projetos educacionais, aprendendo assim a atuarem 

como professores. 
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inserção aos professores principiantes, com iniciativas oficiais. O objetivo desses países não se 

restringe a inserção profissional dos novos docentes, mas também se preocupam com a 

qualidade da educação que hão de ministram. Ter um tutor, treinado, selecionado, 

constantemente capacitado e remunerado, pode auxiliar e muito nesse início que é tido como 

tão difícil. Tardif (2012, p. 124) aponta em suas pesquisas que essa prática pode ser um 

verdadeiro antídoto para diminuir a insegurança do iniciante, com a função de “assessorar 

didática e pessoalmente o professor principiante, de modo a constituir um elemento de apoio”. 

Acreditamos que cada uma das questões analisadas, possa abrir a possibilidade para 

futuros aprofundamentos e novas pesquisas.  Além dessas, percebemos que essa tese não se 

esvazia por si só, pelo contrário, por ser um tema de exploração, acreditamos que diversos 

leques se abriram para maiores explorações tais como estágio, formação continuada e 

permanente, saberes e competências, outras fase da carreira, estudos em outras curriculares, 

entre diversos outros assuntos. Embora tenha levantado vários questionamentos ao longo desta 

tese, concluímos com a certeza de ter propiciado momentos de reflexão para os professores 

iniciantes de História, auxiliando na autorreflexão e despertado a atenção dos leitores desta 

pesquisa.  

Como professor-pesquisador, conduzir esta pesquisa, enriqueceu muito o nosso saber, 

porém, sua maior contribuição foi a oportunidade de entender melhor essa fase que passamos a 

alguns anos atrás, no entanto, sem a mentalidade de hoje e assim auxiliar aqueles que ainda hão 

de se envolver nessa aventura da história.  

Destacamos que durante essas observações, análises, entrevistas, questionamentos, 

conversas informais, entres outros, não estivemos de frente com seres humanos perfeitos (como 

não poderia ser diferentes) e com os saberes acabados. Encontramos sim pessoas em 

constituição de identidades com pensamentos distintos, com seus medos, insegurança, 

desânimos, mas também, sonhos, vontades, esperanças pessoais e sociais em querer fazer a 

diferença. Professores que muitas vezes sentem que sabem a matéria, mas que estão aprendendo 

a ensiná-los, conhecem o conteúdo, mas se esforçam em  organizá-lo  de  maneira  que seus 

alunos assimilem e se sintam, paralelamente, sujeitos do processo histórico e produtores do 

conhecimento. Percebemos que a aprendizagem dos saberes só se dá num processo contínuo de 

amadurecimento, que inclui o conhecimento sobre métodos e técnicas, a reflexão e avaliação 

constante sobre a prática modificando-a, se necessário, e a reflexão sobre as atividades de 

outros. A fase de início de carreira de um professor de História será fundamental nas 

transformações significativas para sua identidade profissional, fazendo de toda sua vida 
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(profissional ou pessoal) um grande processo de um continuum na construção de seu 

desenvolvimento profissional docente. 
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Anexo A - Declaração do número de professores iniciantes (até três anos) de História atuando 

na Secretária Municipal de ensino de São José dos Campos; 
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Anexo B – Declaração do número de professores iniciantes (até três anos) de História atuando 

na Diretoria Estadual de ensino de São José dos Campos; 

Anexo C - Parecer do Conselho de Ética e Pesquisa com Seres Humanos 
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Anexo D – Certificados de Participação de Congresso 
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Apêndice A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação 

Título do Projeto: Desenvolvimento Profissional no Início de Carreira de Docentes do ensino 

de História: da Academia à Realidade 

Pesquisador Responsável: Rodolfo Benedito dos Santos 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Univap 

Telefones para contato: (12) 3033**** – (12) 99767**** 

Nome do voluntário: ____________________________________________________ 

Idade:        anos      R.G.  

O (A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa tendo como 

titulo “Desenvolvimento Profissional no Início de Carreira de Docentes do ensino de História: 

da Academia à Realidade”, de responsabilidade do pesquisador Rodolfo Benedito dos Santos . 

Tal pesquisa tem por objetivos levantar o perfil do professor de História em início de 

carreira e analisar o choque de realidade no início de sua atuação docente, e justifica-se pelo 

fato de muitos desses profissionais  acabam tendo uma formação mais voltada à área de 

pesquisa do propriamente para a docência ao término na sua formação acadêmica 

universitária. 

Os métodos a serem utilizados no referido estudo será no sentido de responder um 

questionário contendo 45 questões e uma entrevista semiestruturada sobre o início da sua 

carreira, pelos quais serão obtidas cópias gravadas e um formulário do questionário de cada 

indivíduo. 

Pode se esperar que por essa pesquisa a se realizar, que o participante poderá obter 

alguns benefícios, tais como verificar-se dentro deu universo profissional mais amplo e que 

seus sentimentos são compartilhados por outros profissionais. Por outro lado, esclarece-se 

sobre os possíveis desconfortos e riscos decorrentes do estudo (Resolução CNS nº196/12, Cap. 

V), levando-se em conta que é uma pesquisa, e os resultados positivos ou negativos somente 

serão obtidos após a sua realização. Assim, podem ocorrer eventuais desconfortos tais como 

conflito de personalidade ou questionamento da identidade docente. Espera-se que tais riscos, 

caso venham a acontecer, possam ser amenizados a partir de encontros a serem realizados 

posteriormente através de grupos de estudos sobre o tema. 
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O voluntário dessa pesquisa, caso necessite de acompanhamento e assistência para sanar 

eventuais dúvidas acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados 

com essa pesquisa ou com o tratamento individual, poderá entrar em contato com pesquisador 

envolvido com o referido projeto Prof. Me. Rodolfo Benedito dos Santos, vinculado 

Universidade do Vale do Paraíba e doutorando pela Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro 

(UTAD) – Portugal, podendo manter contato pelos telefones (12) 99767**** ou (12) 

3330****. 

 É assegurada a assistência durante toda pesquisa e garantido o livre acesso a todas as 

informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas consequências, enfim, tudo o 

que eu queira saber antes, durante e depois sua participação. Em caso de reclamação ou qualquer 

tipo de denúncia sobre este estudo devo ligar para o CE-UTAD (351) 259 35**** ou mandar 

um email para luso-brasileiro.secretariado@utad.pt ou comissaoetica@utad.pt ou pelo CEP que 

aprovou o protocolo de pesquisa onde o mesmo é co- responsável por garantir e zelar pelos 

direitos do sujeito da pesquisa 

O voluntário dessa pesquisa fica ciente de que poderá recusar a participar do estudo, ou 

retirar seu consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar o motivo, sem penalidade 

ou mesmo qualquer prejuízo. 

Fica ciente de que a privacidade e a confidencialidade das informações geradas do 

voluntário serão respeitadas, ou seja, meu nome ou qualquer outro dado ou elemento que possa, 

de qualquer forma, me identificar, será mantido em total sigilo. Além disso, os dados obtidos a 

partir do sujeito da pesquisa não poderão ser usados para outras finalidades não previstas neste 

protocolo e/ou consentimento. 

Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ fui 

informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

São José dos Campos, _____ de ____________ de 2015 

Nome e assinatura do Voluntário 
Nome e assinatura do responsável por obter 

o consentimento (graduado no mínimo)

Testemunha Testemunha 

mailto:luso-brasileiro.secretariado@utad.pt
mailto:comissaoetica@utad.pt
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Apêndice B – Questionário  

Caro colega professor 
 

A realização deste questionário insere-se no âmbito de uma investigação conducente à Tese de 

Doutorado em Ciências de Educação realizada na Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro 

- Portugal. Destina-se a professores de História que estejam em início de carreira cujo interesse 

é perceber o “Desenvolvimento Profissional no Início de Carreira de Docentes do ensino de 

História” e tem como objetivo desenvolver um estudo sobre os impactos no início da carreira, 

além de se procurar levantar o perfil do professor de História.  

Os resultados obtidos são confidenciais, sendo unicamente utilizados no âmbito deste trabalho 

de investigação.  

Não existem respostas certas ou erradas. Interessa recolher opiniões concretas e sinceras, 

relativamente, a todas as questões.  

Peço por gentileza, que em cada questão, marque apenas uma resposta, ou seja, aquela 

que melhor corresponda às suas características pessoais, às condições de ensino e 

procedimentos vivenciados por você. 

 

Obrigado pela sua colaboração. 

 

Dados pessoais 
1- Idade: _______ 

a- Menos de 22 anos  (  ) 

b- Entre 23 e 27 anos (  ) 

c- Entre 28 e 32 anos (  ) 

d- Entre 33 e 37 anos (  ) 

e- Entre 38 e 42 anos (  ) 

f- Acima de 42 anos  (  ) 

 

2- Gênero:  

a- Homem (   )      b-  Mulher (   ) 

 

3- Sua situação socioeconômica como professor encontra-se: 

a- Abaixo de um salário mínimo(  ) 

b- Entre 1 e 2 salários mínimos  (  ) 

c- Entre 2 e 4 salários mínimos  (  ) 

d- Entre 4 e 6 salários mínimos  (  ) 

e- Entre 6 e 8 salários mínimos  (  ) 

f- Acima de 8 salários mínimos (  ) 

 

4- Tempo de atuação como professor de História formado: 

a- Menos de 1 ano (  ) 

b- 1 ano   (  ) 

c- 2 anos (  ) 

d- 3 anos (  ) 
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Percurso Profissional 

5- Qual o principal motivo te levou a escolher história? (Anote apenas uma

alternativa)

a- Influência dos pais (  )

b- Influência de algum professor (  )

c- Mercado de trabalho (  )

d- Gosto de trabalhar com criança/jovem (  )

e- Influência de amigos (  )

f- Falta de opções  (  )

g- Sempre gostei de estudar história (  )

h- Outra:

6- - Nível de satisfação com o Magistério no início da carreira:

(  ) ótimo  (   ) bom  (  ) regular  (  ) insuficiente

7- -Em quantas escolas já lecionou?

a- 1 (  )

b- 2 (  )

c- 3 (  )

d- 4 (  )

e- 5 (  )

f- Mais 5 (  )

8- - Considera que sua atuação como professor até esse momento de sua carreira foi:

(  ) ótima  (   ) boa (  ) regular  (  ) insuficiente 

Formação acadêmica 

9- Qual a principal aprendizagem adquirida durante sua formação acadêmica?

a- Conteúdo e informações históricas (  )

b- Conteúdo pedagógico (  )

c- Reflexão e relação de fatos (  )

d- Habilidades e competências históricas (  )

e- Como atuar na aprendizagem do aluno (  )

f- Ideologias diversas (  )

g- Outra:

10- Tipo de universidade que se formou:

(   ) Pública (   ) particular 

11- Refira a ênfase que teve na formação acadêmica:

(   ) Maior foco na parte historiográfica 

(   ) Maior foco na parte pedagógica 
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12- Dentro de sua atuação como professor no início de carreira, você se sente:

(   ) Despreparado  (   ) Pouco preparado  (   ) Preparado (   )  bem preparado    (   )  muito 

bem preparado 

13- Tendo por base sua formação acadêmica, você se sentia no início de sua carreira

mais capacitado para a:

(   ) pesquisa (   ) docência 

14- Hoje você se sente mais capacitado a:

(   ) pesquisa  (   ) docência 

15- Seu trabalho de conclusão de curso foi voltado para área da:

(   ) educação (   ) historiografia 

16- Sobre seu estágio docente, você acredita que: (Anote apenas uma alternativa)

a- Pouco me ajudou a ser professor (  )

b- Ajudou-me muito a ser professor (  )

c- Auxiliou em saber como não dar aulas (  )

d- Acrescentou muito na minha formação (  )

e- Auxiliou relativamente minha formação (  )

f- Não me auxiliou em nada na minha formação (  )

Contexto de Trabalho Atual

17- Tipo de escola que leciona:

(   )Particular  (   )  Pública 

18- Níveis de ensino que leciona:

(   ) Ensino Fundamental 

(   ) Ensino Médio  

(   ) Ambos  

19- Relacionamento com agentes da educação (professores, coordenadores, diretores,

funcionários):

(  ) Muito Bom (  ) Bom         (  ) Razoável      (  ) Ruim      (  ) Muito Ruim. 

20- Você pode considerar que o suporte recebido no início da sua carreira pelos

agentes da educação foi (professores, coordenadores, diretores, funcionários):

a- Muito adequado (  )

b- Adequado (  )

c- Razoavelmente adequado (  )

d- Pouco adequado (  )

e- Inadequado (  )
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f- Não recebi nenhum suporte (  )

21- Atualmente sua carga horária de trabalho semanal está em:

a- Menos de 20 h/aulas (  )

b- Entre 21 e 30 h/aulas (  )

c- Entre 31 e 40 h/aulas (  )

d- Mais de 40 h/aulas  (  )

22- Você considera que a distância entre seu trabalho e sua casa é de aproximadamente

(considere a escola mais distante de sua residência):

a- Menos de 5 km (  )

b- Entre 5 km e 10 km (  )

c- Entre 11 km e 15 km (  )

d- Entre 16 km e 20 km (  )

e- Entre 21 km e 30 km (  )

f- Mais de 30 km (  )

23- Com relação às maiores dificuldades encontradas enquanto professor considere

o nível com que cada item interfere na sua prática?

24- Você considera que o principal motivo de suas dificuldades está mais voltado

por: (Anote apenas uma alternativa)

a- Falta de preparo adequado por parte da universidade (  )

b- Falta de foco nas questões pedagógicas(  )

c- Falta de experiência (  )

d- Falta de formação continuada(  )

e- Motivos pessoais (  )

f- Outra:

25- Tendo em vista as dificuldades enfrentadas, a prática que você mais costuma
fazer é: (Anote apenas uma alternativa)

a- Refletir nas suas ações individualmente (  )

b- Procurar ajuda de outros profissionais (  )

c- Buscar bibliografia específica para superar o problema (  )

Nunca Raramente Algumas vezes Frequentemente Sempre 

a- Controlar a Indisciplina

b- Conviver com a Violência

c- Gestão da sala de aula

d- Falta de recursos para trabalho

e- Falta de

informação/conhecimento do

conteúdo

f- Preparação de atividades ou

propostas de trabalho

g- Relacionamento com os alunos

h- Dificuldade na didática adequada

i- Sentir-se sozinho sem apoio

j- Medo e angústia

k- Relação com pais, professores e

direção.

l- Outra:
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d- Sentir-se desmotivado e não conseguir reagir (  ) 

e- Atuar sempre de forma diferente (  ) 

f- Outra prática: 

 

26- De entre as características abaixo, em qual você mais se encaixa como um professor 

iniciante? 

 

a- Confiante (  ) 

b- Motivado (  ) 

c- Preparado (  ) 

d- Inseguro (  ) 

e- Desanimado (  ) 

f- Despreparado (  ) 

 

27- Atualmente você leciona em quantas escolas? 

a- 1 (  ) 

b- 2 (  ) 

c- 3 (  ) 

d- 4 (  ) 

e- Mais de 4 (  ) 

 

Conhecimento Histórico e Prática Pedagógica 
 

28- Em que linha de pensamento histórico você se insere? 

a- Marxista (  ) 

b- Nova História (  ) 

c- Positivista (  ) 

d- Não sigo linha nenhuma (  ) 

e- Outra __________________ 

29- De entre os recursos histórico-pedagógicos abaixo, assinale quanto ao seu uso: 
 Nunca Raramente Algumas vezes Frequentemente Sempre 

Jornais, revistas      

Imagens       

Documentários       

Música      

Jogos      

Teatro      

Informática      

Quadrinhos      

Filme       

Maquetes      

Saída de campo      

Outra:      

30- Você utiliza o livro didático por, aproximadamente, quanto tempo de suas aulas?  

 

         (  ) Nunca    (  ) Raramente    (  )Algumas vezes      (  ) Frequentemente       (  )Sempre 

 

31- Na aprendizagem de História de seu aluno, qual sua consideração sobre o grau de 

importância dos seguintes requisitos históricos: 
 Sem importância  Pouco importante  Importante Muito importante 

a-Contexto histórico     

b- Fatos históricos     
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c- Conceitos históricos

d- Localização no tempo

e espaço

e- Relacionar fatos

f-Ter consciência

Histórica

g-Relacionar com o

presente

Outra____________ 

32- Em sua opinião qual a maior dificuldade para os alunos no ensino de História?

(Anote apenas uma alternativa)

a- Decorar fatos e datas (  )

b- Relacionar fatos (  )

c- Compreender conceitos (  )

d- Ver-se como agente histórico (  )

e- Compreender fatos (  )

f- Fazer conexões com o presente (  )

g- Posicionar-se de maneira crítica (  )

h- Outra:

33- Em sua opinião como professor de História qual o nível de dificuldade no seu

processo de ensino referente a:

a- Avaliação dos saberes históricos

b- Prender a atenção dos alunos em aulas teóricas

c- Realizar as devidas conexões entre o passado e a vida dos alunos

d- Utilizar materiais pedagógicos adequados

e- Fazer os alunos pensarem historicamente, sem preconceitos.

f- Fazer com que aluno perceba que ele é fruto de sua história e pode mudá-la

g- Outra:

34- Como professor, você acredita que, através do ensino de História, devemos:

a- Desligar-nos das discussões acadêmicas e simplificar os fatos aos alunos; (  )

b- Levar as discussões acadêmicas aos alunos; (  )

c- Não tenho opinião formada sobre essa questão; (  )

35- Com que frequência você costuma trabalhar os seguintes recursos didáticos em

sala:
Nunca Raramente Algumas vezes Frequentemente Sempre 

Data show 

Lousa 

Debate 

Questionário 

Computador 

Trabalho em grupo 

Projetos 

Apresentações orais 

Cópias de lousa e livro 

Outra: 
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36- Dos itens abaixo, qual o que você mais percebe de seus alunos em relação às aulas 

de História? (Anote apenas uma alternativa) 

a- Estão sempre animados (  ) 

b- Mostram-se apáticos e desanimados (  ) 

c- Parte dos alunos se faz interessados (  ) 

d- Mostram-se interessados apenas em alguns momentos (  ) 

e- Não vêem sentido em estudar história (  ) 

f- Outra: 

Desenvolvimento profissional 

 
37- Tendo em vista seu futuro profissional, você pretende: (Anote apenas uma 

alternativa) 

a- Continuar como professor (  ) 

b- Procurar outro ramo de emprego (  ) 

c- Mudar de ramo de trabalho, mas continuar na educação (coordenador, diretor, etc.) (  ) 

d- Especializar-se a fim de trabalhar em outros níveis educacionais (universidade, 

cursinho, etc.) (  ) 

e- Outra possibilidade _____________________ 

 

38- Tendo em vista seu futuro acadêmico você pretende: (Anote apenas uma 

alternativa) 

a- Fazer especializações (  ) 

b- Fazer mestrado (  ) 

c- Fazer doutorado (  ) 

d- Não tenho pretensão de evoluções acadêmicas (  ) 

 

39- Referindo-se a formação continuada, você possui: (Anote apenas uma alternativa) 

a- Cursos diversos (  ) 

b- Especialização (  ) 

c- Mestrado (  ) 

d- Não possuo nenhuma formação após a faculdade (  ) 

 

40- Em sua opinião o que mais dificulta a realização da formação continuada: (Anote 

apenas uma alternativa) 

a- Falta de tempo (  ) 

b- Valores dos cursos (  ) 

c- Falta de ofertas de cursos (  ) 

d- Desmotivação  (  ) 

e- Desinteresse (  ) 

f- Falta de perspectiva na educação (  ) 

g- Outra ____________________ 

 

41- Dentre os cursos de formação continuada que tenha feito, ou que tenha a 

intenção de fazer, você pretende que esteja mais focado nas questões: (Anote 

apenas uma alternativa) 

a- Pedagógicas (  ) 

b- Históricas (  ) 

c- Ciências Humanas (  ) 

d- Não pretendo fazer nenhuma formação continuada (  ) 
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e- Outra ___________________________

42- Dentro de um processo de auto formação, você costuma se utilizar mais de qual

instrumento? (Anote apenas uma alternativa)

a- Leitura de revistas e livros especializados (  )

b- Participação de congresso (  )

c- Viagens de cunho histórico (  )

d- Discussões em fóruns (  )

e- Grupo de estudos (  )

f- Não costumo realizar auto formação (  )

g- Outra _________________

43- Quantos livros (no geral) costuma ler por ano?

a- Nenhum (  )

b- 1 (  )

c- 2 (  )

d- 3 (  )

e- 4 (  )

f- Mais de 5 (  )

44- Em que medida considera que estes primeiros anos de docência têm contribuído

para o seu desenvolvimento profissional: 

a- Muito (  )

b- Pouco (  )

c- Nada (  )

45- Refira o que você considera ter sido o maior impacto nestes primeiros anos de

docência:

Obs: Você gostaria de participar 

da continuação dessa pesquisa 

através de uma eventual 

entrevista futura? Caso sim 

favor anotar nome, e-mail e 

telefone abaixo.  

Nome: 
E mail: 
Telefone: 

Grato

Prof. Me. Rodolfo Benedito

dos Santos
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Apêndice C - Guião de entrevista 

Guião de entrevista 

Agradecer e dar uma explicação prévia aos/às entrevistados/as: esta parte da pesquisa pretende 

aprofundar alguns dos dados recolhidos através do questionário anteriormente aplicado e ao 

qual teve a amabilidade de responder. Assim, algumas questões poderão parecer repetidas, mas 

elas são feitas para, precisamente, nos aproximarmos mais do nosso objeto de pesquisa. 

Dimensão pessoal/Dados Pessoais 

1- Assinalar o gênero do ou da entrevistada

2- Qual sua idade?

3- Quando respondeu ao questionário há quanto tempo estava atuando como professor de

História formado/da?

Dimensão da formação académica inicial (Utilidade da Formação académica inicial) 

4- Considera que a sua formação académica inicial (Licenciatura) foi útil para o exercício

da sua função docente? Se sim, em que aspetos se mostrou mais útil? Se não foi útil por

que razão/ões acha que isso ocorreu?

5- E no caso concreto do estágio, considera que ele lhe foi útil para o exercício da sua

função docente? Se sim, em que aspetos se mostrou mais útil? Se não foi útil por que

razão/ões acha que isso ocorreu?

Dimensão formação continuada (Realização e utilidade da formação continuada) 

6- Após a realização da sua licenciatura fez algum tipo de formação continuada? Se sim,

o que o/a levou a fazer essa/s formação/ões? Se não fez por que razão não fez?

7- Se fez essa/s formação/ões ela/s tem/têm se mostrado útil/úteis para o exercício da sua

função docente? Se sim, em que aspetos se mostrou mais útil? Se não foi útil por que

razão/ões acha que isso ocorreu?

Dimensão contexto de trabalho e desenvolvimento profissional 

8- No questionário foi perguntado se assim que se formou, você se sentia mais capacitado

para a pesquisa ou para a docência e como após esse tempo de formado e de exercício

da profissão, hoje em dia, você se sente em relação aos primeiros dias? Ou seja, o que

se perguntou foi se quando começou se sentia mais capacitado para ser

investigador/historiador ou docente e se passado esse tempo houve modificação nesse

sentimento ou não?

No seu caso respondeu que no início se sentia mais capacitado para……. (Aqui

dependerá da resposta dada no questionário pelo entrevistado. Referir o que ele/a

respondeu) e que passado esse tempo….. (Aqui também dependerá do que

respondeu no questionário. Referir o que ele/a respondeu). Poderia dizer o que levou

a modificar esse sentimento? Ou, no caso de não ter havido modificação, o que tem

contribuído para que esse sentimento se mantenha?
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9- Como foi assumir  uma sala de aula pela primeira vez?

10- Ao longo destes anos de docência quais considera terem sido as maiores

dificuldades/problemas encontradas/os em sala de aula?

11- Perante essas dificuldades/problemas o que faz ou procura fazer? Como as/os

tenta/tentou ultrapassar?

12- No questionário já fez referência ao aspecto a seguir, mas importa-se de nos dizer

novamente qual foi o maior impacto no início de sua carreira? (Aqui o objetivo é

recordar os Impactos positivos – descoberta - impactos negativos – Sobrevivência

– e tentar perceber se e de que forma eles contribuíram para o desenvolvimento

profissional dos entrevistados)

13- Considera que esse impacto contribuiu de alguma forma para o seu desenvolvimento

profissional? Se sim de que forma? Retirou dele alguma/s aprendizagem/ens relevante/s

para o exercício da sua docência? Se sim, qual ou quais? Esse impacto originou a

construção de algum tipo de saber que ainda não tinha? Se sim, que tipo de saber foi

esse?

14- No questionário referiu que estes primeiros anos de docência têm contribuído muito,

pouco, ou não têm contribuído para o seu desenvolvimento profissional? [aqui faz-se a

pergunta conforme a resposta dada no questionário pelo professor agora

entrevistado].Pode dizer-nos porquê? [no caso da resposta ter sido contribuiu pouco ou

nada passar para a pergunta 17]

15- No caso de ter contribuído muito pode dizer-nos que aprendizagens realizou neste

primeiros anos e que contributo elas têm dado para esse desenvolvimento profissional

e para o exercício da sua docência?

16- No caso de ter contribuído muito, considera que nestes primeiros anos você

construiu/desenvolveu saberes pertinentes para esse seu desenvolvimento profissional?

Se sim, que saberes construiu/desenvolveu e de que forma eles têm dado esse contributo

para o seu desenvolvimento profissional e para o exercício da sua docência?

17- Como você se caracteriza como professor hoje? Que diferenças há, ou não há,

relativamente ao professor que iniciou?

18- Ao analisar sua atuação como professor de História, você acredita que devemos

simplificar os fatos aos alunos ou levantar debates acadêmicos?

19- Qual a maior dificuldade em se ensinar história? De que forma a universidade te auxiliou

para contornar tais problemas?




