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Resumo: A formação de professores tem sido objeto de investigação de vários autores 

nacionais e internacionais, mas são poucas as pesquisas que se dedicam à temática do 

professor iniciante. Sua relevância, no entanto, é inegável uma vez que é durante os primeiros 

anos de docência que os professores constroem sua profissionalidade, isto é, adquirem um 

repertório de conhecimentos, saberes e fazeres voltados para o exercício da docência. Nesse 

contexto, o presente estudo teve como objetivo compreender a inserção e a permanência de 

professores iniciantes, atuantes em áreas do currículo do Ensino Médio por um período de até 

três anos, em quatro escolas estaduais localizadas em Ribeirão Preto. Os aparatos teóricos que 

sustentam este trabalho englobam o ciclo da vida profissional dos professores de Huberman 

(1995) e os referenciais de investigação sobre formação de professores de Nóvoa (2009), 

Vaillant e Marcelo (2012). O estudo foi desenvolvido por meio de uma pesquisa qualitativa de 

natureza exploratória e os dados foram analisados a partir da Análise de Conteúdo de Bardin. 

O corpus foi constituído por entrevistas semiestruturadas realizadas com oito docentes 

iniciantes, concursados e atuantes nas áreas do currículo do Ensino Médio há menos de três 

anos, em quatro escolas da Rede Estadual de Ensino de Ribeirão Preto. A partir das análises 

realizadas, constatou-se que: a inserção de alguns professores na carreira foi contemplada por 

iniciativas de apoio da direção da escola ou por meio dos próprios professores que 

procuravam esclarecer suas dúvidas com seus pares; os professores iniciantes possuem muitas 

dificuldades no início de carreira, sobretudo em relação à administração de tempo pessoal e 

profissional e com a organização do ensino, diante das condições de trabalho a que são 

submetidos; os fatores de maior incidência apontados para permanência na profissão são a 

relação estabelecida com alunos e colegas de trabalho, o aprendizado dos educandos e o 
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reconhecimento e a valorização desses profissionais pelos estudantes. A realização desse 

estudo possibilitou assim a compreensão de como as dificuldades, angústias, incertezas, apoio 

e orientação recebidos no início de carreira pelos professores iniciantes foram contribuindo 

para a construção da sua profissionalidade docente. Além disso, propiciou aos professores 

entrevistados a construção de narrativas sobre suas próprias histórias de vida pessoal e 

profissional e reflexão sobre sua trajetória e identidade profissional. Enfatiza-se, no entanto, a 

necessidade de políticas públicas que ofereçam condições adequadas para o desenvolvimento 

profissional dos professores iniciantes na carreira, acompanhando-os durante sua inserção na 

profissão. 

 

Palavras-chave: Formação de professores; Cursos de licenciatura; Professor iniciante; 

Profissionalidade docente; Educação Básica. 

 

 

Introdução 

 

A formação de professores tem sido objeto de investigação de vários autores como 

Nóvoa (2009), Pimenta (2000), Gatti e Barreto (2009), Pereira (2006), dentre outros. A 

intensificação de estudos nessa área ocorreu, no Brasil, a partir da década de 1990 (PEREIRA, 

2009). Entretanto, na literatura são poucas as pesquisas que se dedicam à temática do 

professor iniciante. Dentre estas destacam-se os trabalhos de André (2012), Corrêa e Portella 

(2012), Vaillant e Marcelo (2012), Cunha e Zanchet (2010) e Marcelo Garcia (2011). 

Corrêa e Portella (2012) realizaram uma revisão de pesquisas sobre os professores 

iniciantes no Brasil e chegaram à conclusão de que são pouquíssimos os estudos dedicados à 

temática, sendo necessário mais trabalhos sobre o início da docência em diferentes níveis de 

ensino nas instituições públicas e privadas. Desse modo, colocam que “é preciso ampliar os 

estudos na área, haja vista que, em quatro anos de reuniões do principal encontro de 

apresentação de pesquisas no Brasil, a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação (ANPED), foram encontrados apenas quatro trabalhos sobre o tema” (CORRÊA; 

PORTELLA, 2012, p. 235). Justifica-se, portanto, a importância da realização deste estudo 

sobre os professores iniciantes no Ensino Médio. 

Mariano (2012) realizou uma pesquisa acerca dos principais problemas do início da 

docência, a partir da revisão dos primeiros trabalhos publicados com a temática. Argumenta a 

autora que as principais dificuldades apontadas em vários trabalhos foram: o planejamento; a 

relação teoria e prática; a solidão e o isolamento; o medo, a insegurança e a ansiedade. Além 



 

 

dessas, ressalta que o período é marcado por: “dificuldade com o domínio do conteúdo, 

condições de trabalho, desconhecimento do ambiente escolar, motivação do aluno, avaliação 

da aprendizagem do aluno, indisciplina, entre outros” (MARIANO, 2012, p. 90). 

Para Gatti e Barreto (2009) não há, no Brasil, a tradição, por parte das instituições de 

formação superior, de acompanhar os estudantes por elas formados, os quais, na maioria das 

vezes, deparam-se com situações complexas que exigem apoio pedagógico. Tal situação, 

segundo as autoras, é desencadeada por fatores como a desvalorização da carreira e a questão 

salarial, associados ao desprestígio da profissão docente.  

Nesse sentido, André (2012) ressalta que, apesar das iniciativas encontradas de 

acompanhamento dos professores iniciantes na carreira durante a realização de seu estudo, há 

necessidade de uma política nacional de apoio aos professores iniciantes que contemple 

princípios básicos da formação, integrados em um processo de desenvolvimento profissional.  

Os estudos de Marcelo Garcia (2010) e Vaillant e Marcelo (2012) advertem que as 

propostas de acompanhamento durante a inserção na carreira não se devem constituir em um 

rito de passagem para os jovens docentes, nem peso para os professores responsáveis em 

acompanhar esse processo de inserção. No entanto, esses programas são essenciais para 

familiarizar os professores com o contexto escolar, uma vez que, no início de carreira, são 

muitos os problemas que os docentes principiantes enfrentam, os quais nem sempre são 

abordados na formação inicial.  

Diante desse contexto, indaga-se como ocorreu a inserção dos professores iniciantes, 

atuantes no Ensino Médio, em quatro escolas da rede estadual de Ribeirão Preto? Quais foram 

os aspectos facilitadores ou as dificuldades encontradas durante este momento? Houve algum 

tipo de apoio por parte da Diretoria de Ensino da região, equipe gestora ou professores das 

instituições? Que aspectos contribuíram para a permanência destes professores na rede?  

Assim, diante dessas questões e da relevância desse tema de pesquisa, uma vez que a 

inserção e a permanência dos professores afetam diretamente a qualidade da educação, pois 

uma escola com expressiva rotatividade de professores, afeta o ensino e a aprendizagem dos 

alunos pelos quais é responsável, tem-se como objetivo geral compreender a inserção e a 

permanência dos professores iniciantes atuantes em áreas do currículo do Ensino Médio em 

quatro escolas estaduais localizadas em Ribeirão Preto/SP.  

 

Marco teórico: O professor iniciante no Ensino Médio e sua profissionalidade 

docente 

 



 

 

Um dos aparatos teóricos que sustenta este trabalho engloba o ciclo da vida 

profissional dos professores de Huberman (1995). De acordo com esse autor, o professor 

iniciante corresponde ao sujeito que está se inserindo na carreira profissional. A inserção na 

carreira constitui-se pelos primeiros anos de docência dos professores, um período 

caracterizado pela sobrevivência dos recém-formados, durante o qual vão construindo suas 

identidades enquanto profissionais. De tal modo, o início da docência é “um período de 

tensões e aprendizagens intensivas em contextos geralmente desconhecidos, durante o qual os 

professores iniciantes devem adquirir conhecimentos profissionais e manter um certo 

equilíbrio pessoal” (MARCELO GARCIA, 2011, p. 9). 

Esse período, de início na carreira, segundo a Organização de Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2006), é marcado por elevada taxa de evasão que 

declina à medida que aumenta o tempo dos professores na profissão. Dentre os fatores que 

provocam a opção dos professores iniciantes pela desistência da carreira docente, estão a 

desvalorização da especificidade de sua profissão, os salários baixos comparados a outras 

profissões que exigem o mesmo nível de ensino, dificuldades de adaptação às normas e regras 

a que são submetidos, o cotidiano escolar, o adoecimento, o distanciamento entre os cursos de 

formação e o contexto real de atuação. (GATTI; BARRETO, 2009).Os professores que atuam 

no Ensino Médio vivenciam a precariedade das condições de trabalho mais intensamente, 

pois, além de preparar aula para diversas turmas, necessitam atuar em diferentes escolas para 

completar a carga horária, tendo, em algumas situações, que lecionar em disciplinas que nem 

correspondem a sua especialidade. 

Assim, o início da carreira é marcado por intensa aprendizagem e pelo princípio de 

sobrevivência. Huberman (1995) verificou que o sentimento de descoberta, típico de início de 

careira, é motivador para suportar esse sentimento de sobrevivência de “choque com o real”. 

Pois, “o aspecto da ‘descoberta’ traduz o entusiasmo inicial, a experimentação, a exaltação 

por estar, finalmente, em situação de responsabilidade (ter a sua sala de aula, os seus alunos, o 

seu programa), por se sentir colega num determinado corpo profissional” (HUBERMAN, 

1995, p. 39).  Embora o autor admita que a trajetória da carreira docente seja distinta entre os 

indivíduos, pois envolve uma série de fatores como a história de vida pessoal e o meio em que 

os sujeitos se inserem, afirma a existência de características comuns no desenvolvimento 

profissional dos professores. 

De acordo com o autor, na literatura sobre o assunto, definem-se “sequências” que 

atravessam as mais diferentes profissões, dentre elas a de “exploração” e a de “estabilização”. 

A exploração consiste na experimentação de uma função provisória que pode avançar para 

uma fase de estabilização e comprometimento com a profissão. É a partir desses conceitos, 



 

 

que Hubermam (1995) realiza um estudo sobre a carreira docente e delimita o ciclo da vida 

profissional dos professores em fases, perceptíveis na carreira do professor. São elas: Entrada 

na Carreira; Estabilização; Diversificação ou Dinamismo; Pôr-se em questão; Serenidade e 

Distanciamento afetivo; Conservadorismo e Lamentações; e Desinvestimento.  

A Entrada na Carreira consiste nos primeiros anos de ensino (2-3 anos). Trata-se do 

contato inicial dos professores com a profissão, do “choque com o real”, do estágio de 

“sobrevivência” e de “descoberta” de alternativas para lidar com a complexidade da docência, 

marcada pelo “tatear constante, a preocupação consigo próprio [...], a distância entre os ideais 

e as realidades quotidianas da sala de aula, a fragmentação do trabalho, a dificuldade em fazer 

face, simultaneamente, a relação pedagógica e transmissão de conhecimentos” 

(HUBERMAN, 1995, p. 39), dentre outros aspectos.  

Trata-se do momento em que os professores precisam ensinar e aprender a ensinar, do 

período em que vão construindo as suas identidades enquanto profissionais. Ainda, de acordo 

com o autor é a “descoberta”, o entusiasmo com a profissão em pertencer a uma categoria que 

possibilita suportar o primeiro, isto é, sobreviver às dificuldades encontradas no início da 

carreira. Lembrando, que geralmente restam, para os professores iniciantes, as piores turmas, 

horários e escolas descentralizadas para sua atuação.  

No caso, dos professores do Ensino Médio, que precisam lecionar em mais de uma 

instituição para complementação de carga horária, é mais difícil pelo fato de terem que se 

locomover em um curto espaço de tempo para outra escola, prejudicando a criação de um 

vínculo entre profissionais, instituições e os demais colegas de trabalho, contribuindo para 

uma identidade difusa, descomprometida com a profissão. A sobrevivência implica a 

capacidade de administrar, o que se traduz como “choque do real”, que seria o encontro inicial 

com a complexidade da situação profissional, a dicotomia entre as teorias estudadas, as ideias 

e as realidades da prática cotidiana dentro da sala de aula, as dificuldades com os alunos que 

causam problemas, com o material didático inadequado, entre outros. Entende-se que os dois 

aspectos, sobrevivência e descoberta possam ser vividos concomitantemente ou isoladamente 

(HUBERMAN, 1995). 

A Estabilização é a fase do “comprometimento” ou da “tomada de responsabilidades” 

(HUBERMAN, 1995, p. 39). De acordo com o autor, na pesquisa realizada por Burden 

(1971), os professores entrevistados falaram de uma 2ª fase na carreira, na qual passam a ter 

uma confiança crescente e sentem-se confortáveis em ter um estilo próprio de ensino. Essa 

fase corresponde ao período entre 4 e 6 anos de experiência como docente. Trata-se do 

momento que se identifica um comprometimento definitivo com a profissão e o processo de 

construção da identidade profissional, em que o sujeito passa a se afirmar como professor. 



 

 

Essa escolha implica em renúncias a outras identidades, pois a estabilização significa ter 

autonomia na prática, conquista da forma própria dentro da classe profissional, bem como 

sentimentos de libertação, emancipação e autonomia, decorrentes do domínio no plano 

pedagógico. Como os professores têm confiança no que fazem, eles se afirmam no sentido de 

aproveitar mais o espaço da sala de aula, com todo o potencial que esta oferece, e passam a 

entender que sua sala não é perfeita e homogênea, aprendem a lidar com as diferenças e a não 

se sentirem frustrados, pois compreendem que nem tudo pode ser planejado no cotidiano da 

sala de aula. 

Corroborando nesta direção, Tardif (2012) mostra que o início da carreira é marcado 

pelo que ele chama de fenômeno de evolução, que possui duas fases. A primeira (até 3 anos), 

marcada por uma escolha provisória, de tentativas e erros. A segunda (até 7 anos), de 

estabilização, caracterizada por maior confiança dos docentes no domínio do processo de 

ensino e aprendizagem.  

Desse modo, a inserção consiste nos anos iniciais da carreira, no período em que 

ocorre a transição dos sujeitos de estudantes a docentes (VAILLANT; MARCELO, 2012), em 

que estes vão assumindo uma nova identidade como professores. A partir dessa concepção, 

Vaillant e Marcelo (2012) distinguem quatro modelos de iniciação (inserção) à docência: a) 

Modelo nadar ou fundir-se: a responsabilidade é do docente principiante, as instituições 

ausentam-se dessa responsabilidade. Parte-se de um ideal enviesado de que o jovem docente é 

professor e já deve compreender como lidar com as relações que se estabelecem em seu 

campo de trabalho; Modelo colegial: caracteriza-se por uma relação espontânea do docente 

principiante com seus pares e administração. Os docentes mais experientes tornam-se tutores 

informais; Modelo de competência atributiva: Cada vez que chega um novato, um docente 

mais experiente ocupa a função de seu mentor; Modelo de inserção ideal: o conhecimento 

essencial para os docentes principiantes é organizado pela autoridade educativa.  

No início da docência são muitas as tarefas que os professores precisam conhecer e 

aprender, como lidar com as normas e regras da instituição escolar, com a comunidade em 

que a escola está inserida, com os alunos, demais professores, funcionários da escola, pais dos 

alunos, currículo e com a Secretaria de Educação ou Diretoria de Ensino. Assim, esse período 

de inserção na carreira é caracterizado por grandes dificuldades, mas também se constitui no 

momento em que os docentes vão construindo seu próprio modo de ensinar. Dentre os 

problemas que essa etapa pode acarretar para a construção do estilo docente do professor, 

pode-se citar a reprodução de práticas sem uma reflexão crítica sobre elas, a dificuldade em 

estabelecer parcerias com outros colegas de profissão e a incorporação de uma concepção 

técnica de ensino baseada na transmissão de saberes (MARCELO GARCIA, 2011;1999). 



 

 

Em função desses riscos, enfatiza-se a necessidade de apoio durante esse processo de 

inserção, auxiliando os docentes no desenvolvimento de suas práticas. Esse período de 

inserção à docência tem-se tornado objeto de preocupação de muitos países que constatam 

alta taxa de evasão dos melhores professores do magistério (MARCELO GARCIA, 2011).Os 

professores iniciantes também possuem saberes decorrentes de seus cursos de graduação e de 

suas experiências advindas da sociedade em desenvolvimento, que, quando confrontados com 

os saberes tradicionais, possibilitam a renovação das práticas pedagógicas, por exemplo, a 

inclusão do uso das tecnologias nessas práticas. Outra questão, apontada pelo autor, diz 

respeito ao uso de novas tecnologias pelos estudantes, em um curto espaço de tempo. O autor 

defende que seja pensada uma formação definitiva para os professores, que se considere a 

complexidade do ato de ensinar, uma formação comprometida com a inovação, que supere o 

isolamento docente. É preciso que se forme um professor que trabalhe com os alunos como 

seus companheiros, que crie situações de aprendizagem complexa para que os alunos, de 

forma ativa, com seus colegas, possam tornar-se autônomos em seus estudos. 

Outra questão fundante neste trabalho diz respeito à profissionalidade, a qual decorre 

dos estudos de Nóvoa (2009), que considera que os conhecimentos, tanto do âmbito pessoal, 

quanto profissional, auxiliam na construção identitária dos sujeitos professores. Entende-se, 

assim, por profissionalidade um repertório de conhecimentos, saberes e fazeres voltados para 

o exercício da docência, que os professores vão adquirindo com os anos de profissão. Para o 

autor, a profissionalidade docente também é construída dentro de uma pessoalidade do 

professor. No contexto escolar, os aspectos profissionais relacionam-se com os pessoais; é no 

diálogo com os companheiros de trabalho, na relação com seus alunos, que os sujeitos 

aprendem a profissão. Para o autor, é preciso “estimular, junto dos futuros professores e nos 

primeiros anos de exercício profissional, práticas de autoformação e momentos que permitam 

a construção de narrativas sobre as suas próprias histórias de vida pessoal e profissional” 

(NÓVOA, 2009, p. 39).  

Nessa direção, Arroyo (2000) assinala que uma das maiores dificuldades da profissão 

professor é o elo que se estabelece entre o ser professor e sua vida pessoal. O professor não 

deixa de ser o que é quando deixa o espaço escolar, levando para casa trabalhos para serem 

corrigidos, além de planejamentos e preparação para as aulas. O sujeito assume uma nova 

identidade enquanto professor.  

Metodologia 

O presente estudo foi desenvolvido por meio de uma pesquisa qualitativa de natureza 

exploratória que se caracteriza pelo contato direto do sujeito pesquisador com seu objeto de 

investigação (DESLAURIERS; KÉRISIT, 2008).O corpus foi constituído por entrevistas 



 

 

semiestruturadas realizadas com oito professores iniciantes em quatro escolas da Rede 

Estadual de Ensino de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, que atuam há, no máximo três 

anos, nas seguintes áreas do currículo do Ensino Médio: Biologia (PI1), Educação Artística 

(PI2), Física (PI3 e PI4); História (PI5); Matemática (PI6 e PI7) e Química (PI8). 

A escolha do período de docência dos sujeitos professores (três anos) para esta 

investigação leva em consideração os estudos de Huberman (1995), pois, de acordo com esse 

autor, são nos primeiros anos de docência (dois a três anos) que os professores passam por um 

período de sobrevivência e de descoberta, de confronto com a complexidade do ensino. Trata-

se do momento em que os professores vão construindo as suas identidades enquanto 

profissionais.As entrevistas foram transcritas e analisadas a partir dos pressupostos teóricos da 

Análise de Conteúdo de Bardin (2016), empregando a análise temática a partir do tema 

norteador “Profissionalidade docente” que neste trabalho foi considerada como um repertório 

de conhecimentos, saberes e fazeres voltados para o exercício da docência, que os professores 

vão adquirindo com os anos de profissão.  

A partir desse tema foram criadas quatro dimensões para a análise temática: Formação 

Inicial e Continuada; Condições de Trabalho e Organização do Ensino; Início de Carreira; 

Fatores de Evasão e Permanência na profissão. Entende-se por formação inicial os processos 

formativos que antecedem a entrada dos sujeitos no campo profissional, trata-se de uma 

iniciação à profissionalidade, há intencionalidade e sistematização do aparato teórico para 

sustentação da prática docente. Em condições de trabalho considerou-se a infraestrutura do 

prédio escolar, os recursos disponíveis, questões salariais, quantidade de alunos por sala, 

desenvolvimento na carreira, aspectos que interferem diretamente ou indiretamente na 

organização do ensino pelos professores. A organização do ensino abrange a gestão de classe, 

ou seja, a disposição da sala de aula, os combinados realizados com os alunos, as questões de 

disciplina; e o ensino dos conteúdos, seleção de recursos, sequencias de atividades, 

avaliações. O início de carreira constitui os primeiros anos de docência dos professores, um 

período caracterizado pela sobrevivência dos recém-formados na carreira, durante o qual eles 

vão construindo as suas identidades enquanto profissionais. Já os fatores de evasão e 

permanência na profissão consistem nos aspectos que contribuem para a desistência ou a 

resistência em permanecer na carreira docente (condições de trabalho; salários; indisciplina; 

relação com pares, discentes e pais; estabilidade no emprego, etc.). 

 

A profissionalidade do professor iniciante na educação básica: o que os dados 

revelam 

 



 

 

Depreende-se, a partir dos aspectos levantados na dimensão “A formação inicial e 

continuada”, que os cursos de graduação realizados pelos professores contribuíram de forma 

significativa em relação à apropriação de conteúdos específicos das disciplinas que lecionam, 

diferentemente dos pedagógicos. Uma das professoras entrevistadas declara que as teorias 

pedagógicas estudadas no curso são distantes da realidade e enfatiza a necessidade de que 

esse conhecimento seja produzido a partir do contexto real onde se desenvolve a atuação dos 

professores. Entretanto, ressalva-se que o fato de os professores não atribuírem importância 

aos conteúdos pedagógicos, abordados durante os cursos de graduação, pode estar atrelado a 

uma expectativa enviesada de que esses conhecimentos deveriam apresentar um modelo do 

que se deve ou não fazer na prática docente. De acordo com Pimenta (2015), os estudantes 

possuem uma concepção de didática prescritiva de instrumentalização técnica, do que se deve 

fazer. 

Os aspectos levantados na dimensão “As condições de trabalho e a organização do 

ensino”, indicaram que a existência de espaços e de recursos nas instituições escolares foram 

consideradas pelos entrevistados como elementos delimitadores da realização de seu trabalho 

enquanto professores. Os docentes relataram que as escolas, de forma geral, possuem uma 

estrutura boa, com sala de informática, retroprojetores, apostilas e livros didáticos oferecidos 

pelo Estado, no entanto, são escassos os recursos financeiros para compra de materiais e 

manutenção de aparelhos, fatores que inviabilizam a existência de recursos suficientes para 

atender a todos os alunos da escola. 

Em relação aos aspectos comuns correspondentes à dimensão “O início de carreira”, 

constatou-se que muitos professores apresentaram dificuldades nesse período com relação ao 

cotidiano escolar. A atividade docente é complexa e os professores, ao adentrar nesse 

contexto, precisam estar cientes de que o ensino é uma atividade baseada nas interações 

humanas, entre eles e seus alunos. Entende-se que essas interações com os alunos são 

determinantes dos procedimentos de ensino e aprendizagem (TARDIF, 2012). Assim, o 

domínio do conteúdo a ser ensinado não é suficiente para se ter uma boa aula. Seis dos 

professores participantes do estudo apontaram como dificuldade conciliar o tempo para vida 

pessoal e profissional. Constatou-se ainda, a partir da fala dos entrevistados, que com o 

decorrer do tempo com a experiência prática, eles vão administrando de forma mais 

equilibrada a realização das demandas escolares. 

Com base nos aspectos destacados na dimensão “Os fatores de evasão e permanência 

na profissão”, constata-se que o salário apareceu nas falas dos docentes tanto como elemento 

de atratividade, quanto de evasão dos professores da carreira docente. 



 

 

Os baixos salários estão associados ao desprestígio da profissão docente. De acordo 

com Gatti e Barreto, (2009, p. 240) “o salário inicial de professores no geral tem sido baixo 

quando comparado a outras profissões que exigem formação superior” e, por isso, a docência 

não se constitui como objeto de interesse das novas gerações.  

Para Pinto (2015) o problema de falta de professores para o Ensino Médio não está 

correlacionado a falta de licenciados formados (com exceção do curso de Física), mas a 

fatores de atratividade da carreira. Conforme os dados levantados pelo autor, apenas a oferta 

de cursos em universidades públicas seria suficiente para atender a demanda de professores, 

entretanto a maioria dos licenciados não está atuando como professores. Para os professores a 

evasão também está associada a questões de indisciplina, isto é, ao desrespeito dos alunos 

para com eles e ao desinteresse pelos estudos. Foi também mencionado o fato de alguns 

profissionais terem a docência como segunda opção em suas carreiras até que encontrem algo 

melhor, o que faz com que desistam de permanecer na profissão. 

Dentre os fatores apontados pelos professores, que contribuem para continuarem na 

profissão, estão: o apoio e o relacionamento com os alunos, colegas de trabalho e 

coordenação; o reconhecimento por parte dos alunos; a oportunidade de fazer diferença na 

vida destes; a esperança de que um dia a profissão seja mais valorizada e reconhecida; e a 

possibilidade de inovação e liberdade para se criar em sala de aula, diferentemente de outras 

profissões. Os fatores indicados pelos professores para continuação na carreira estão atrelados 

aos aspectos afetivos no trabalho (ENS et al., 2014) e sociais. 

Alguns professores ainda citam que a docência é uma vocação, que os sujeitos já 

nascem com a inclinação para serem professores, por isso se mantêm na profissão. Entende-se 

que essa concepção enviesada de docência como vocação, de ter aptidão para realização de 

um trabalho sagrado, desconsidera a especificidade da ação docente e seu reconhecimento 

como profissão, descaracterizando a categoria de professores, pois os docentes, ao 

incorporarem essa concepção, acreditam que a docência como profissão é voltada para as 

interações humanas e se contentam em receber o salário que lhes for oferecido, não se 

envolvendo em lutas por reinvindicações de melhores condições de trabalho.  

Reconhece-se, assim, a importância dos estudantes conhecerem, durante seus cursos 

de graduação, o processo histórico de formação de professores, de construção dos sindicatos, 

de conquistas da categoria, contribuindo para a construção de sua identidade enquanto 

profissional, uma vez que “a profissionalização do professor está intimamente ligada à 

trajetória dos cursos de Licenciatura” (DIAS DA SILVA, 2005, p. 6). Dessa forma, não se 

corre o risco de reduzirem a docência a uma mera atividade vocacional.  



 

 

Além disso, é preciso considerar a questão da pessoalidade do professor (NÓVOA, 

2009). A docência constitui-se em uma profissão baseada nas interações humanas, sendo 

praticamente impossível separar os aspectos pessoais dos profissionais na constituição da 

pessoa professor, admiti-la apenas como uma vocação é desconsiderar seu caráter profissional 

e os diversos fatores (pessoais ou profissionais) que intervém na escolha pela profissão e na 

qualidade do trabalho docente. 

Em suma, a partir das análises realizadas, constatou-se: a) que a inserção de alguns 

professores na carreira foi contemplada por iniciativas de apoio da direção da escola, ou por 

meio dos próprios professores que procuravam esclarecer suas dúvidas com seus pares; b) que 

os professores iniciantes possuem muitas dificuldades no início de carreira, sobretudo em 

relação à administração de tempo pessoal e profissional e com a organização do ensino, diante 

das condições de trabalho a que são submetidos; c) que os fatores de maior incidência 

apontados para permanência na profissão são: a relação estabelecida com os alunos e com os 

colegas de trabalho; o aprendizado dos educandos e o reconhecimento e a valorização desses 

profissionais pelos estudantes. 

 

Considerações finais 

 

Considera-se que a realização desse estudo possibilitou a compreensão de como as 

dificuldades, angústias, incertezas, apoio e orientação recebidos no início de carreira pelos 

professores iniciantes, atuantes no Ensino Médio, em quatro escolas de Ribeirão Preto, foram 

contribuindo para a construção da profissionalidade desses docentes. Além disso, o estudo 

propiciou aos professores entrevistados a construção de narrativas sobre as suas próprias 

histórias de vida pessoal e profissional e a reflexão sobre sua trajetória e identidade 

profissional. 

Para Nóvoa (2009, p.28), a construção da identidade dos professores, ou o processo 

identitário como o autor prefere chamar, é “um processo único e complexo graças ao qual 

cada um de nós se apropria do sentido de sua história pessoal e profissional”. É por isso que o 

autor afirma que é preciso “estimular, junto dos futuros professores e nos primeiros anos de 

exercício profissional, práticas de auto formação, momentos que permitam a construção de 

narrativas sobre as suas próprias histórias de vida pessoal e profissional” (p. 39), pois, no 

contexto escolar, os aspectos profissionais relacionam-se com os pessoais, isto é, no diálogo 

com os demais companheiros de trabalho, na relação com seus alunos, funcionários da 

instituição, pais de alunos, que os sujeitos aprendem e constroem sua profissionalidade. 



 

 

Assim, é fundamental a existência de espaços nos quais os professores possam 

compartilhar suas experiências, suas dificuldades, suas angústias, sobretudo no início da 

profissão, contribuindo para que desenvolvam estratégias para lidar com as demandas do 

cotidiano escolar. É a partir desses espaços e da inserção dos professores em seu campo de 

atuação que eles vão construindo sua profissionalidade.  
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