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RESUMO 

 
O presente trabalho teve como objetivos: ampliar a compreensão sobre formação de 
professores por meio de um estudo na perspectiva do professor iniciante de Química, 
focalizando as condições de ingresso na carreira docente, seu processo de socialização e 
construção de identidade profissional; investigar a aprendizagem da profissão por esses 
professores atuantes no ensino médio, considerando as particularidades desta etapa do ensino 
básico; comparar como se dá esse processo nas escolas públicas e particulares do município 
de Araraquara/SP. Com base em referenciais teóricos que discutem, de um lado, questões 
relacionadas à cultura escolar como Pérez Gómez (1998) e Julia (2001) e, de outro lado, 
aspectos sobre socialização e construção de identidade profissional como Berger e Luckmann 
(2007) e Dubar (2005), a pesquisa procura desvendar como se dá o processo de socialização e 
construção de identidade profissional dos professores iniciantes de Química em face de um 
ambiente escolar novo, envolvendo a transmissão da cultura escolar, suas regras, hierarquias, 
valores, rituais e poderes, pelos demais agentes da escola. Nortearam o estudo, as seguintes 
hipóteses: a) existe uma cultura instaurada, sedimentada e diferente em cada organização 
escolar, com alguns aspectos comuns e outros variantes, que é evidenciada no processo de 
socialização entre os pares, principalmente em relação aos professores principiantes; b) há 
diferenças significativas entre o ensino médio das escolas particulares e das públicas, 
especialmente em relação às formas de organização, graus de liberdade e autonomia, 
influenciando nas interações que os atores estabelecem entre si e, conseqüentemente, na 
construção de suas identidades profissionais; c) a construção operacional da identidade 
implica, também, na aquisição de saberes legítimos que permitam a elaboração de estratégias 
práticas e a afirmação de uma identidade reconhecida, envolvendo o compartilhamento de 
linguagem, códigos e sua utilização em relações diretas, proporcionando resultados, tanto 
estáveis quanto provisórios, de processos de socialização; d) os professores iniciantes são 
levados a endossar ou a recusar as identificações que recebem das instituições e da relação 
com os pares e demais atores da escola, de acordo com os percursos (biográfico e relacional) 
vivenciados ao longo de suas trajetórias. Trata-se de pesquisa empírica, de natureza 
qualitativa, cuja metodologia inclui o uso de questionários para realização de estudo preliminar 
com vistas ao levantamento das 29 escolas (15 públicas/estaduais e 14 particulares) de ensino 
médio do município de Araraquara-SP, elaboração de perfil dos 42 professores de Química e 
identificação dos 14 iniciantes, além de entrevistas em profundidade com esses iniciantes 
localizados. Os dados, coletados no período de 2008-2009, foram mapeados, organizados em 
quadros e tabelas e analisados com o auxílio das seguintes categorias de análise: 
características pessoais e do âmbito familiar dos professores; educação informal, vida pessoal 
e social; educação formal e experiências vivenciadas no ambiente escolar; o curso de 
licenciatura em Química e o preparo para a profissão; a profissão docente e o professor 
iniciante de Química; o trabalho do professor iniciante (e seus desdobramentos), processos de 
socialização no ambiente escolar e a interação com a cultura da escola. Os resultados obtidos 
confirmaram as hipóteses e permitem afirmar que os processos de socialização envolvem 
aspectos individuais e coletivos, estáveis e provisórios e resultam nas identidades dos 
iniciantes de Química que são marcadas pela dualidade dos processos relacional e biográfico 
em face da cultura escolar.    
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ABSTRACT 

 
The present work had as objectives: to widen the comprehension about the formation of 
teachers by means of a study in the perspective of the beginning Chemistry teacher, focusing 
on the ingression conditions to the teaching career, its process of socialization and professional 
identity construction; to investigate the learning of the profession by these acting teachers in 
high school, considering the particularities of this step in the elementary school; to compare how 
this process works in the public and private schools of Araraquara/SP. Based on theoretical 
references that, on one hand, discuss questions related to the scholar culture, such as Pérez 
Gómez (1998) and Julia (2001) and, on the other hand, relate to aspects about socialization 
and professional identity construction such as Berger and Luckmann (2007) and Dubar (2005), 
the research tries to figure out how the process of socialization and professional identity 
construction works for the beginning Chemistry teachers in a new scholar environment, 
involving the transmission of scholar culture, its rules, hierarchy, values, rituals and powers, by 
the other agents of the school. The following hypothesis guided the study: a) there is an 
installed, sedimented culture and different in each scholar organization, with some common 
aspects and others may vary, which is evidenced in the socialization process of the pairs, 
mainly regarding the beginning teachers; b) there is significant difference between the high 
school from private and public schools, mainly regarding the forms of organization, levels of 
freedom and autonomy, influencing the interactions that the actors establish among themselves 
and, consequently, in the construction of their professional identities; c) the operational 
construction of identity also implies on the acquisition of legitimate knowledge that permit the 
elaboration of practical strategies and the affirmation of a recognized identity, involving the 
sharing of the language, codes and its use in direct relations, promoting stable as well as 
provisory results of socialization processes; d) the beginning teachers are taken to endorse or 
to refuse the identification that they receive from institutions and from the relation with peers 
and other actors from the school, according to the paths (biographical and relational) lived 
throughout their pathway. It is an empirical research, of qualitative nature, whose methodology 
includes the use of questionnaires to carry out preliminary studies aiming the survey of all 29 
high schools (15 public/state and 14 private) in the city of Araraquara/SP, the elaboration of a 
profile of the 42 Chemistry teachers and the identification of the 14 beginning teachers, besides 
in-depth interviews with these beginning teachers. The data, collected from 2008-2009, was 
mapped, organized in charts and tables and analyzed with the aid of the following analysis 
categories: personal and familiar characteristics of the teachers; informal education, personal 
and social life; formal education and experiences from the scholar environment; the course of 
graduation in Chemistry and its preparation for the profession; the teaching profession and the 
beginning chemistry teacher; the work of the beginning Chemistry teacher (and its 
deployments), the process of socialization in the scholar environment and the interaction with 
the school’s culture. The results obtained confirmed the hypothesis and allow us to affirm that 
the socialization processes involve individual and collective aspects, stable and provisory and 
result in the identities of the beginning Chemistry teachers which are marked by the duality of 
the relational and biographical processes facing the scholar culture.  
 
 
Key-words: beginning teacher; scholar culture; professional teaching socialization process; 
teaching identity construction; beginning Chemistry teachers.  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos  meus  pai s  Luiz  e  Jul ia ,  ao  meu  marido  De ive s  e  à s  minhas 
f i lhas  L ia  e  Luiza:  

 

Ce r ta s  palavras podem dizer muitas coisas; 
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Certos toques parecem estremecer todo nosso coração; 
Certos detalhes nos dão certeza de que existem pessoas especiais, assim como vocês.  

   
     (Vinicius de Moraes) 
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INTRODUÇÃO 

 

O que apontam os  estudos  sobre  formação docente  
 
 

O tema formação de professores tem se destacado, ao longo do tempo e 

em diferentes lugares, entre as preocupações de teóricos, estudiosos e 

governantes. 

Em um estudo exploratório (Furlan, 2004), descrevi essa formação no Brasil 

desde o século XIX, tanto no que se refere aos professores de primeiras letras, 

quanto no que diz respeito aos professores do chamado ensino secundário, uma 

preocupação surgida mais tardiamente no país, já no século XX.   

Analisando as principais tendências de investigação presentes nas teses e 

dissertações da área de educação em programas de pós-graduação brasileiros 

verificam-se dedicação e intensidade crescentes nos estudos envolvendo 

professores, tanto em aspectos relativos à formação, quanto em aspectos 

referentes à prática (Marin, Bueno e Sampaio, 2003). 

Marcelo (1998), analisando estudos realizados na Europa, também destaca 

que a pesquisa sobre formação de professores cresceu nos anos 1980 e 1990, 

assim como, constata que as perspectivas e enfoques utilizados evoluíram junto 

com os problemas enfocados. Acrescenta que, inicialmente, havia uma 

preocupação maior com os professores em formação e que, com o passar do 

tempo começaram a surgir pesquisas sobre professores iniciantes e professores 

em exercício. A pesquisa sobre professores e sua formação é percebida hoje 

como necessidade indiscutível, oferecendo uma gama de possibilidades com 

relação às possíveis orientações de estudo.  

 Em seu artigo, Marcelo (1998) faz uma síntese de temas importantes de 

pesquisa sobre formação de professores, destacando, entre outros:  

 

� Os processos de mudanças e de aprendizagem dos professores; 
  

� A relação dos professores com o desenvolvimento do currículo e da escola; 
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� Os processos de formação dos professores;  
 

� As relações entre as instituições de formação inicial e as escolas em que 
atuam os professores. 
 

 
O autor ainda destaca algumas questões essenciais relacionadas a esses 

temas. Entre elas: 

 

� Que relações existem entre o desenvolvimento pessoal, profissional e 
social dos professores? 

 
� Em que medida se produzem mudanças na cultura escolar como 

consequência/condição de atividades de formação? 
 

� Que ambientes favorecem a aprendizagem dos professores? 
 

 
A intenção do autor é a de indicar uma proposta temática e metodológica 

para orientar e direcionar futuras pesquisas no âmbito da formação docente.  

Focalizando a pesquisa sobre formação de professores nos Estados 

Unidos, Zeichner (1998) faz “(...) uma revisão dos mais importantes temas, 

questões e metodologias que têm caracterizado as pesquisas americanas nos 

últimos anos” (p. 76), além de comentar “(...) a maneira pela qual são conduzidos 

os cursos de formação de professores e a formulação de políticas nos níveis 

estadual e nacional” (p. 76). 

O autor aborda, dentre outros, um aspecto interessante, muito comum 

também no Brasil: o de indivíduos que não seguem a carreira docente: “(...) 

Aproximadamente 30% a 50% dos professores que obtêm o registro de 

licenciatura abandonam o ensino no final do quinto ano” (Zeichner, 1998, p. 77). 

 Este é um importante questionamento: o indivíduo escolhe um curso para 

ser professor e não segue esse caminho. Quais os motivos que o levam a desviar 

o percurso, rejeitando a profissão? Será que a questão maior está na própria 

formação inicial, deixando lacunas, tanto em requisitos teóricos quanto práticos 

que, então, se evidenciam quando os alunos se deparam com a realidade da 
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escola, ou, ainda, com as dificuldades de socialização em contato com a cultura 

da escola? 

Segundo Zeichner (1998), também no final do século XX houve, nos 

Estados Unidos, uma grande mudança na natureza do campo da pesquisa sobre 

formação de professores, tanto em relação às metodologias, quanto em relação à 

investigação mais ampla de questões e temas. Dentre os muitos temas e 

problemas que têm sido explorados, o autor destaca os estudos sobre o aprender 

a ensinar em diferentes situações. 

 

(...) Tem havido um número crescente de estudos longitudinais que 
acompanham os estudantes durante todo um curso de formação de 
professores e seus primeiros anos de ensino e que documentam as 
oportunidades de aprender que estão presentes nos programas de 
formação de professores e as maneiras pelas quais os futuros 
professores as utilizam. (Zeichner, 1998, p. 82).  
 

A esse respeito, com base em minha experiência como professora na 

disciplina Prática de Ensino de Química, em um curso de licenciatura, tive a 

oportunidade de conviver com as angústias, os medos, as inovações ou as 

reproduções, o prazer ou o desprazer dos primeiros contatos dos futuros 

professores com a experiência docente – que deram início a inquietações que 

motivaram minha Dissertação de Mestrado (Furlan, 2004), em que discuto 

aspectos da cultura escolar – mais especificamente envolvendo a cultura 

estudantil dos licenciandos em Química – com base em autores como Pérez 

Gomez (1998), Viñao Frago (1998), Julia (2001) e Becker e Geer (1997).  

O estudo demonstra que “(...) a cultura veiculada nas escolas por meio das 

normas, valores, formas de pensar e agir” forma os atores que, “(...) por sua vez, 

reagem aceitando ou recusando, criando situações inesperadas” (Furlan, 2004, 

p.13). 

Nesse trabalho, apresento também um quadro sintético referente a alguns 

estudos envolvendo cursos de licenciatura e formação docente, abordando 

períodos recentes e outros mais recuados. Além disso, analiso o acervo do Centro 

de Documentação em Ensino de Ciências (CEDOC) “(...) na tentativa de encontrar 
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trabalhos direcionados à área de Ciências e, mais especificamente, em Química” 

(Furlan, 2004, p. 06).  

Nesse acervo, dentre as 572 dissertações e teses correspondentes ao 

período de 1972–1995, surgiram diversos assuntos e, por meio dos resumos, foi 

possível identificar algumas preocupações centrais desde conceitos específicos 

em uma determinada área, até idéias mais amplas sobre concepções de natureza 

ou resgates históricos sobre o ensino de Ciências. Os trabalhos dentro da área de 

Química, na maioria, exploram conceitos, comparações de metodologias, 

utilização de laboratórios, atividades práticas e livro didático. Portanto, os estudos 

estão voltados para questões centradas no conteúdo e na sua aplicação nos 

espaços de aprendizagem, com pouca ênfase no professor, principalmente no 

contexto da sua inserção e socialização com a cultura da escola. 

Outro destaque foi um levantamento dos trabalhos apresentados no GT 

Formação de professores da ANPED, verificando-se um grande número de 

trabalhos dedicados à formação inicial, conforme constatam também Brzezinski e 

Garrido (2001).  

Embora seja possível perceber preocupações com a formação de 

professores, especialmente envolvendo os cursos de licenciatura e seus alunos, 

fica evidenciada a ausência de estudos envolvendo o professor atuante no ensino 

médio, especialmente o professor de Química e a sua entrada na profissão, o que 

já indica possíveis lacunas a serem preenchidas ou até mesmo desvendadas. 

 Assim, em busca de um panorama maior, que evidencie as principais 

tendências de pesquisa, os referenciais teóricos, os resultados e possíveis 

lacunas, para ampliar e atualizar minha visão sobre o tema formação docente, 

procurei maior contato com a produção acadêmica, identificando e selecionando 

estudos significativos para a construção do problema a ser investigado. 

 Vejamos. 

 André (2002) organizou alguns resultados sobre formação de professores 

no Brasil, pertencentes a um amplo projeto coordenado pela ANPEd1, 

                                                 
1 ANPEd: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. 
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incorporando estudos efetivados pelo Comped2 e pelo Inep3. Em uma síntese 

integrativa sobre o tema formação de professores, a autora agrupa as 

dissertações e teses defendidas nos programas brasileiros de Pós-Graduação em 

Educação, no período entre 1990 e 1996, além dos artigos em dez periódicos da 

área publicados entre 1990 e 1997 e as pesquisas apresentadas no Grupo de 

Trabalho referente ao tema formação de professores na ANPEd, no período de 

1992 a 1998. Essa síntese é realizada por meio de três divisões, para melhor 

explicitar os assuntos.  

 Na primeira parte, André e Romanowski (2002), apresentam o tema nas 

dissertações e teses defendidas entre 1990 e 1996; foram 284 trabalhos 

produzidos (244 de mestrado e 40 de doutorado) sobre formação de professores, 

sendo 216 referentes à formação inicial, 42 sobre formação continuada e 26 

abordando identidade e profissionalização docente. Posteriormente foram 

analisados os resumos dessas dissertações e teses à procura de detalhes e 

evidências que pudessem ajudar na investigação. 

Algumas pesquisas fizeram referência à Química de maneira geral, tratando 

da formação inicial e preocupações com disciplinas nos cursos de licenciatura4, 

sendo que uma5 estava inserida no contexto da formação de professores em 

serviço. Em relação aos professores iniciantes, somente um trabalho (Castro, 

1995) investigou os fatores que facilitam ou dificultam a ação pedagógica de 

professores iniciantes, mas analisando professores dos anos iniciais da 

escolaridade. 

                                                 
2 Comped: Comitê dos Produtores da Informação Educacional. 
3 Inep: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educaionais. 
4 AYDOS, Maria Celina Recena. 1990. Prática de ensino de Química: uma experiência educacional 
dialógica. Florianópolis, Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Santa Catarina. 
CHRISPINO, Alvaro. 1992. Didática Especial de Química e Prática de Ensino de Química: uma proposta 
voltada para a Química e sociedade. Rio de Janeiro. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. 
LEMES, Sebastião de Souza. 1990. A formação do licenciado em Química e suas perspectivas de atuação no 
magistério: analisando as informações manifestados pelos docentes nela atuantes. São Carlos, Dissertação 
(Mestrado em Educação) – Universidade Federal de São Carlos. 
MIRANDA, Marcelo Mota. 1996. Perfil dos educadores em Química que atuam no ensino fundamental e 
médio em Sergipe. Aracajú. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Sergipe. 
5 SICCA, Natalina Laguna. 1996. A memória da formação de professores de Química: buscando meu enredo. 
Campinas. Tese (doutorado em Educação) – Universidade Estadual de Campinas. 
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 Por outro lado, as 26 pesquisas sobre identidade e profissionalização 

docente, considerado pelas autoras como um tema emergente, foram divididas de 

acordo com os seguintes subtemas e respectivas quantidades: 

 

� Condições de trabalho: 03  

� Concepções da profissão: 08  

� Sindicatos e organização política: 03  

� Gênero: 02  

� Identidade profissional: 08 

� Saberes e práticas culturais: 02 

 

Portanto, conforme constatado também por Andrade (2006), se nos anos 

1990 a maioria dos trabalhos se debruçou sob a formação inicial, nos anos 2000 

torna-se crescente o interesse pela temática da Identidade e profissionalização 

docente. Entretanto, questões envolvendo aspectos de carreira docente, ingresso 

na profissão e socialização profissional continuaram pouco discutidas.  

Verifica-se, portanto, a necessidade de estudos sobre a carreira docente – 

sobretudo no início – e as relações do professor com a cultura da escola, em seu 

processo de socialização e construção de identidade profissional.  

Na segunda parte do levantamento6, organizado por André (2002), foram 

analisados 115 artigos sobre formação e prática dos professores, em dez 

periódicos brasileiros7, no período entre 1990 e 1997. Desses artigos, 33 trabalhos 

trataram da temática da identidade e profissionalização docente. Tendo em vista 

as pistas, procurei analisar também os resumos desses artigos buscando 

desvendar lacunas a serem preenchidas e temáticas pouco exploradas. 

 A esse respeito foi possível perceber que, dos 115 artigos, nenhum mostrou 

questões relacionadas com a área de Química e apenas três se aproximaram da 

temática envolvendo processos de socialização e referencias à carreira docente: o 

                                                 
6 Ver SIMÕES, R.H.S.; CARVALHO, J.M. 2002a.; 2002b; 2002c; 2002d. 
7 Cadernos Cedes; Cadernos de Pesquisa da Fundação Carlos Chagas; Educação & Realidade; Educação & 
Sociedade; Em Aberto; Revista Brasileira de Educação; Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos; Revista 
da Faculdade de  Educação da USP; Teoria & Educação; Tecnologia Educacional.   
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primeiro deles – Ludke (1996) – discorre sobre o processo de socialização e 

analisa o desenvolvimento do professor desde sua trajetória escolar até a sua 

iniciação e desenvolvimento na profissão. A partir de dados coletados, a autora 

explicita o complexo processo de socialização, envolvendo as dificuldades no 

começo da atividade docente e a importância das ajudas conseguidas, bem como 

discute a adequação do uso do conceito de socialização entre grupos de 

professores.  

 O segundo artigo – Gonçalves (1996) – discute as condições de trabalho e 

carreira docente, destacando que, na maioria dos estudos sobre prática docente, 

sua compreensão se dá por meio da categoria trabalho como elemento 

estruturador do mundo social. O autor aponta outro modelo de análise apoiado na 

sociologia da experiência, concluindo que os conflitos se formulam no âmbito da 

cultura.   

 O terceiro e último artigo – Feldens (1990) – trata da questão da 

socialização profissional, analisando a transição de estudante-estagiário para 

professor-prático, principalmente envolvendo questões teóricas discutidas com os 

professores em fase de aprendizagem e em serviço. Para a autora, uma vez que 

socialização, cultura e ensino apresentam definições divergentes, isso pode 

influenciar nos processos de socialização e na forma como os professores 

percebem e avaliam processos educacionais. 

 Portanto, são artigos enfocando aspectos importantes, envolvendo 

processos de socialização desde a formação inicial até sua inserção plena na 

carreira docente, destacando as dificuldades e a importância da fase inicial para a 

trajetória e construção da identidade profissional do professor, que podem 

influenciar de forma positiva, ou não, seu desempenho.  

Embora pouco expressivos em número, os estudos sobre socialização, 

identidade e professores iniciantes afirmam a importância da temática e o quanto 

ainda precisa ser investigada, especialmente, é possível acrescentar, envolvendo 

questões relativas ao ensino médio e a área de Química.  

 Para complementar o levantamento organizado por André (2002), 

Brzezinski e Garrido (2002), na terceira parte, analisaram 70 estudos 
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apresentados na ANPEd, no Grupo de Trabalho referente ao tema formação de 

professores, envolvendo o período de 1992 a 1998, informando que, no período 

entre 1992 e 1993: 

 

(...) O GT rediscutiu sua dinâmica, então desatualizada, porque, voltada 
apenas para a formação inicial nos cursos de Licenciatura, tornara-se 
insuficiente para atender as novas demandas. Os pesquisadores do GT 
entendiam que, para o período que se inaugurava na década de 90, a 
formação do futuro professor deveria contemplar maior vivência da 
pesquisa, para dar a ele a oportunidade de se familiarizar com os 
procedimentos e as dificuldades da produção do conhecimento (...). No 
período de 1994 a 1998, as exigências do momento conduziram o GT a 
centrar-se em pesquisas acerca da profissão docente, tais como a busca 
da identidade profissional, a formação pré-serviço e continuada do 
professor (para todos os níveis e modalidades de ensino) e a 
profissionalização do magistério (Brzezinski e Garrido, 2002, p. 305). 

  

 Contudo, apesar do esclarecimento das autoras, os trabalhos sobre 

formação inicial, no período de 1992 a 1998, ainda era a maioria. Os demais se 

dividiram entre formação continuada, identidade e profissionalização, prática 

pedagógica e revisão da literatura. Pelos resumos analisados nenhuma pesquisa 

apresentada no GT de Formação de Professores, tratou diretamente do assunto 

socialização e/ou professor iniciante nem do início da carreira docente, e 

tampouco caracterizou aspectos envolvendo professores de Química. 

 Outra revisão de estudos recente é a realizada por André (2004), 

envolvendo os quarenta anos de existência da Fundação Carlos Chagas, na qual 

essa autora identifica, pelo menos, três grandes contribuições na área de 

formação de educadores:  

 

(...) 1) produção de conhecimentos novos, o que concorre para a 
consolidação do conhecimento na área; 2) avaliação de programas e 
políticas de formação; e 3) proposição de programas de formação.” (p. 
203). 
 

 A autora apresenta os dados cronologicamente, iniciando pela década de 

1970, caracterizando-a como a “década em busca da eficiência”, destacando 

alguns dos trabalhos desenvolvidos e concluindo que: 
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(...) Esses trabalhos estão em grande consonância com as idéias que 
dominavam o cenário educacional e o contexto sociopolítico naquele 
momento: eram os tempos da ditadura militar, do autoritarismo, da 
expansão quantitativa das escolas e da prevalência do tecnicismo. A 
psicologia experimental fundamentava grande parte das proposições 
pedagógicas e a dimensão técnica do ensino era muito valorizada. A 
despeito dessas influências, as pesquisas da Fundação Carlos Chagas 
revelam um compromisso político com a formação de pessoal docente e 
técnico para atuar de forma competente na escola brasileira. Revelam 
ainda abrangência teórico-metodológica que ultrapassa os limites do 
psicologismo e do tecnicismo. (André, 2004, p. 208). 
 

 Embora esses estudos dos anos 1970 tenham contribuído para o tema 

formação de professores, nenhum trabalho citado pela autora caminhou na 

direção do professor iniciante, nem de processos de socialização/identidade 

profissional docente. 

 Em relação aos anos 1980 marcados, segundo a autora, pelo compromisso 

político com a democratização da escola e pela crítica ao tecnicismo, André (2004) 

apresenta alguns trabalhos voltados para a investigação do interior da escola e 

dos mecanismos de seletividade da clientela, além do programa8 de 

aperfeiçoamento para professoras das séries iniciais, e um estudo – Silva (1991) – 

com dois grandes objetivos: “(...) fazer um mapeamento da produção disponível 

sobre formação de professores e atualizar o levantamento bibliográfico feito pelo 

INEP de 1986” (André, 2004, p. 210).      

 Na década de 1990, com novas tecnologias e formas de trabalhos, além de 

muitos desafios, a autora questiona: 

 

(...) É o momento em que se discute a globalização, o Estado mínimo, a 
hegemonia neoliberal, em que é visível o impacto das novas tecnologias 
nos padrões de trabalho e nas relações sociais. Os processos produtivos 
sofrem transformações, cresce o desemprego e a violência urbana e 
surgem novas formas de exclusão e de desigualdade. Qual o papel da 
educação nesse novo cenário? E dos profissionais da educação? (André, 
2004, p. 211).  
 

  São questionamentos na perspectiva crítica que, segundo a autora, 

permeiam os trabalhos publicados pela Fundação Carlos Chagas, nos anos 1990. 

                                                 
8 POPPOVIC, A. M. et al. Pensamento e Linguagem – programa de aperfeiçoamento para professoras das 
primeiras séries: relatório. São Paulo: FCC/DPE, 1981. 
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Questões centradas principalmente na formação inicial, além das características 

dos professores, capacitação à distância e formação contínua com parceria entre 

universidade e rede estadual de ensino. Mais no final da década surge uma nova 

temática voltada para diferenças étnico-raciais.   

 Tanto em relação à década de 1980, quanto em relação à década de 1990, 

a autora tenta classificar ou alocar os estudos pensando nos três grupos de 

contribuições (André, 2004, p. 203) sem, no entanto, mencionar nenhum trabalho 

voltado para a temática do professor iniciante. Para o ano de 2000, segundo a 

autora, buscam-se respostas para um mundo plural: 

 

Iniciamos o século 21 com o desafio de trabalhar com o complexo, de 
ampliar o olhar para articular o individual e coletivo, igualdade e 
diferença, quantidade e qualidade, cognição e afeto, micro e macro. É o 
momento em que se busca reconhecer a pluralidade de vozes, estilos, 
sujeitos socioculturais.  (André, 2004, p. 217).   
   

 Neste cenário, começam a surgir estudos mais próximos à temática aqui 

proposta, como é o caso do livro Formação de professores e carreira9, citado por 

André (2004):  

 

A autora organizou essa obra de modo a contemplar aspectos 
qualitativos e quantitativos, informações da legislação e resultados de 
pesquisas, aspectos relativos à formação e à carreira, análise da 
qualidade dos cursos de formação e de experiências inovadoras, 
discutindo ainda questões referentes à valorização social do magistério, a 
salário, à realização pessoal do professor e à sua imagem social.  (André, 
2004, p. 218).  
 

 Portanto, preocupações cercando também aspectos da carreira docente 

começam a surgir como possíveis fontes de investigação. 

 Na tentativa de ampliar o universo sobre a produção na área de formação 

de professores, saindo do âmbito nacional, procurei analisar ainda o XIV Colóquio 

da Secção Portuguesa da AFIRSE – Association Francophone Internationale de 

Recherche Scientifique em Education – realizado em fevereiro de 2006 na 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação – Universidade de Lisboa e 

                                                 
9 GATTI, B. A. Formação de professores e carreira. 2ª edição. Campinas: Autores Associados, 2000. 
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voltado especificamente para um “Balanço da Investigação em Educação de 1960 

a 2005 – teorias e práticas”.  Este Colóquio foi dividido em 39 ateliers, relativos a 

diversas áreas temáticas, que constituíram espaços abertos a investigadores e 

educadores, com a finalidade de aprofundar as problemáticas propostas. Os 

campos de estudos centrados nos ateliers foram: Formação de professores; 

Formação de adultos; Política e administração da educação; Didática; Estudos 

curriculares; História da educação; Sociologia da educação; Avaliação em 

educação e Tecnologias em educação. 

 Há que se destacar, no entanto, que em relação à formação de professores 

os anais registram 33 trabalhos concentrados em sete ateliers. Pela análise dos 

resumos, não foi possível identificar algum que se aproximasse das questões 

específicas sobre o professor iniciante e sua entrada na profissão. Alguns 

levantamentos bibliográficos brasileiros foram apresentados, identificando 

temáticas, aspectos mais abordados e emergentes configurando a produção 

nacional nas últimas décadas no mesmo período já analisado.  

No universo de estudos sobre aspectos da Formação Docente, apresentado 

brevemente, constata-se que, apesar de bastante estudado, ainda há muito a ser 

explorado sobre este tema. Verifica-se uma crescente dedicação e intensidade 

nos estudos (Brasil, Europa e EUA) envolvendo professores, tanto em aspectos 

relativos à formação, quanto em aspectos referentes à prática, evidenciando 

principais tendências de pesquisa, resultados e, acima de tudo, possíveis lacunas, 

como, por exemplo, na direção do professor em ingresso de carreira e aspectos 

que envolvem sua socialização e construção de identidade profissional, ou seja, 

questões que continuam pouco discutidas.  

 

 
Ampliando as questões na direção do professor iniciante e processos de 
socialização  

 

Apesar de ser impossível esgotar o assunto quando se trata da formação 

de professores, após algumas leituras, muitas reflexões surgiram, incluindo a 

intenção de estudar a inserção deste profissional no mercado de trabalho, ou seja, 
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como o professor principiante de Química inicia sua trajetória profissional, 

considerando que seus alunos serão iniciantes no ensino médio, muitas vezes em 

escolas diferentes das estudadas até então e, além disso, serão também 

iniciantes em algumas disciplinas, como é o caso da Química, podendo interferir 

no processo de socialização profissional do professor.       

De maneira geral, nos estudos sobre pesquisas envolvendo o tema 

formação de professores, a preocupação com o iniciante, tem merecido certo 

destaque nos últimos anos, como um assunto emergente. 

Marcelo (1998), por exemplo, analisa a pesquisa sobre professores 

principiantes e a iniciação profissional, afirmando: 

 

As pesquisas têm demonstrado que é um período de tensões e 
aprendizagens intensivas, em contextos geralmente desconhecidos, e 
durante o qual os professores principiantes devem adquirir conhecimento 
profissional, além de conseguir manter certo equilíbrio pessoal.  (Marcelo, 
1998, p. 62).  
 

Segundo o autor, a iniciação ao ensino é o período de tempo que envolve 

os primeiros anos da docência, nos quais ocorre a transição dos estudantes para 

professores. Neste período surgem dúvidas, tensões, medos, expectativas em 

relação ao processo de socialização no sistema escolar (público ou privado), ou 

seja, a interiorização das normas, valores, regras, condutas que caracterizam a 

cultura escolar em que estão sendo integrados. 

Dessa forma, percebem-se as fortes relações sociais que cercam a entrada 

do professor, principalmente no momento inicial da sua carreira.  

No sentido de compreender a evolução dos professores destacam-se, 

ainda, os estudos que estabelecem conexões entre as idades, os ciclos de vida 

dos professores e suas características profissionais e pessoais. Segundo Marcelo 

(1998), as pesquisas sobre o ciclo vital dos professores supõem a existência de 

diferentes etapas na vida pessoal e profissional desses profissionais. Nesta linha, 

o autor põe em destaque a pesquisa, realizada por Huberman (1992), que utiliza a 

aplicação de questionários e entrevistas com 160 professores norte-americanos 

do ensino secundário, focalizando questões como: 
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� As possibilidades de existência de “fases” ou “estágios” no ensino e a sua 
relação com diferentes vivências dos professores, levando-os ou não aos 
mesmos percursos; 

 

� Autoimagem dos professores em diferentes momentos da carreira, 
principalmente em situações envolvendo a sala de aula; 

 

� O tempo sendo ou não determinante na competência das pessoas; 
 

� Satisfação em relação à carreira docente; 
 

� Por que ocorrem momentos de “desgaste”, “crise”, “tédio”; o que provoca 
esses momentos e como as pessoas reagem a isso; 

 

� A possibilidade de uma aproximação das pessoas com a instituição em que 
trabalham;  

 

� Como se dá a relação da vida privada com a profissional e quais as 
possíveis interferências entre elas. 
 
 
São, portanto, questões férteis que podem contribuir para estudos 

preocupados com a carreira docente, principalmente, no sentido de dar voz aos 

professores, não somente para detalhar os sentimentos envolvidos, mas 

principalmente para definir o contexto em que este professor está inserido, 

identificando quais expectativas, frustrações, descobertas e mecanismos de 

sobrevivência são desenvolvidos para sua sustentação e superação das 

dificuldades.  

 Diante disso, resolvi interagir com maior precisão e acompanhar alguns 

licenciandos (no final do curso) que começavam a se inserir no mercado de 

trabalho, assim como alunos egressos que mantinham contato, no sentido de 

evidenciar suas expectativas e seus primeiros passos na profissão.  

Foi possível, assim, detectar que o primeiro caminho imaginado por eles era 

o de procurar trabalho na rede pública de ensino, por meio de atribuições de aulas 

pela Diretoria de Ensino e/ou investir nos contatos com escolas privadas. 
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 Nas atribuições de aulas para as escolas públicas, os alunos que não 

estavam bem classificados na lista geral, muitas vezes não conseguiam aulas e, 

quando conseguiam, eram substituições por períodos curtos, com poucas aulas, 

sem opções de horários, etc. Raramente conseguiam aulas para todo o ano letivo. 

 Nas escolas particulares, a maioria dos professores recém-formados e 

rotulados como “sem experiência” iniciam suas carreiras como “monitores”, ou 

seja, como observadores e auxiliares de professores efetivos ou mais experientes, 

oferecendo os chamados “plantões de dúvidas” em outro período de aula. Além 

disso, geralmente, esses ingressantes na carreira docente tentam conciliar essas 

atividades na escola com o curso de Pós-Graduação, ou seja, são alunos de 

mestrado ou doutorado que buscam experiência na docência, embora, muitas 

vezes, tenham títulos superiores aos dos próprios professores titulares da escola. 

Caracteriza-se, portanto, o peso que é atribuído ao professor pelo fato de ter ou 

não experiência docente.   

 Neste contexto, muitos professores e alunos em fase de conclusão de curso 

têm como única opção iniciarem suas trajetórias profissionais como professores 

eventuais nas escolas públicas ou monitores na rede particular.  

São muitas as reclamações, os esforços, os acertos e os erros. Alguns se 

sentem angustiados pela incerteza das aulas, pela falta de respeito por parte dos 

alunos, por serem considerados “eventuais”, “monitores” e não professores, além 

das dificuldades em relação à falta de continuidade do trabalho, já que o que 

conseguem é quase sempre um trabalho esporádico. 

 Na tentativa de entender um pouco melhor o universo do professor 

principiante recorri a outros estudos a respeito dessa temática. 

No Brasil, Guarnieri (1996) investigou como o professor iniciante aprende a 

ensinar “exercendo a própria prática”. Para tal, a autora delimita dois percursos: 

um estudo exploratório a respeito das perspectivas de sete professoras iniciantes 

sobre a profissão e a formação básica e um estudo de caso de uma professora 

principiante atuando na 1ª série do antigo 1º grau (atual ensino fundamental) de 

escola pública, tendo por bases concepções e ações da professora para identificar 
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alguns conhecimentos constituídos no processo de aprender a ensinar em 

exercício.  

A justificativa se baseia em alguns estudos com novas perspectivas para as 

pesquisas que tratam da formação do professor, além de sua competência para 

ensinar – um campo, segundo a autora, pouco explorado. Entretanto, demonstra 

que o conjunto de estudos analisados mostrou uma tendência em identificar as 

dificuldades encontradas pelo professor em relação à incorporação de 

conhecimentos pessoais e práticos sobre o ensino, e às concepções pedagógicas 

e perspectivas trazidas dos cursos de formação. Além disso, mostra as reações 

dos alunos e suas expectativas sobre o aprendizado na relação com o professor. 

Guarnieri levanta algumas pistas das investigações revisadas: 

 

� O processo de construção da função docente a partir da prática; 
 

� Contrastes entre professores iniciantes e experientes; 
 

� As dificuldades encontradas pelo professores iniciantes 
  

A autora reconhece as contribuições da bibliografia, porém destaca que há 

muito para ser estudado, levantando algumas questões: 

 

O que faz o professor ingressar na carreira? Ao deparar-se com os 
problemas e dificuldade, a que recursos teórico-práticos o professor 
iniciante recorre ou cria para tomar decisões que possibilitem superá-las? 
Quais características, orientações, modelos o professor iniciante teve que 
buscar ou desenvolver para iniciar seu trabalho? Até que ponto a 
formação básica tem contribuído para desencadear nesse professor a 
construção de uma atuação compromissada com um ensino de melhor 
qualidade? (Guarnieri, 1996, p. 03).  

  

Questões como essas ajudaram a conduzir à idéia central deste trabalho, 

ou seja, como o professor de Química, iniciante em escolas do ensino médio, 

aprende a ensinar – além das implicações decorrentes desse processo como, por 

exemplo, a postura do professor frente à cultura existente na escola, 

principalmente no âmbito da incorporação da rotina, tarefas, procedimentos, 

regras, valores transmitidos pelos professores mais antigos. Trata-se, pois, de 
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considerar a perspectiva da socialização do professor iniciante, no que diz respeito 

a sua recepção e convivência com os atores e a organização da escola.   

Neste sentido, penso ser relevante aprofundar este aspecto das reações e 

expectativas dos professores iniciantes no ensino médio, na disciplina de Química. 

Em alguns casos trata-se, inclusive, de ser iniciante em uma nova escola, 

considerando que a maioria das escolas de ensino fundamental e médio funciona 

em prédios e bairros separados. Enfim, um novo ambiente com novos atores, que 

exige dos alunos e professores um comportamento também diferente.  

Esse olhar diferente na tentativa de entender o universo do professor 

iniciante foi discutido por Ferreirinho (2004a), que faz, também, um levantamento 

bibliográfico sobre formação de professores — enfocando o professor iniciante — 

a partir do qual, a autora vai delineando questões mais específicas: 

 

Dentro do contexto do professor em início da carreira, de sua 
profissionalização e de sua socialização na profissão, procuro identificar 
como vai sendo construído o seu saber ser e estar ao lado do fazer, que 
é também influenciado pela cultura escolar construída historicamente e 
por ele conhecida quando aluno. Como ele transita por essa escola, por 
suas salas de aula, seus corredores, sala de professores, laboratórios, 
espaços historicamente construídos e consolidados? Como ele se 
relaciona com as regras, explícitas e implícitas, com a estruturação do 
tempo, também marcas da instituição escolar? (Ferreirinho, 2004a, p. 19).  

  

 Ferreirinho ainda discute questões relacionadas à organização da vida dos 

alunos e professores também no ambiente externo à escola, ou seja, rituais, 

rotinas familiares e suas relações com a força institucional que, muitas vezes, têm 

poder determinante. Além disso, analisa também a hierarquia de poderes presente 

na cultura da escola e o papel ou o lugar que o professor iniciante ocupa. Na 

tentativa de consolidar suas questões recorre à bibliografia e argumenta: 

 

O papel da cultura escolar como determinante de muitos aspectos dessa 
construção profissional têm aparecido em vários estudos nem sempre 
voltados para esta questão. Ou seja, apesar da preocupação com a 
formação teórico-prática, muitos autores dão pistas sobre a força 
exercida pela cultura escolar nesta formação, embora não a abordem por 
essa ótica, nem explorem tais dados (...). É, portanto, pertinente e atual o 
estudo dos fatores que influenciam o processo de aprender e ensinar, 
principalmente porque a questão cultura, como fator que influencia 
fortemente a construção da reflexão sobre a prática do professor, 
conserva traços de mistério e marcas fortemente positivistas que 
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atribuiria níveis de desenvolvimento intelectual a serem atingidos ou que 
podem ser destruídos.  (Ferreirinho, 2004a, p. 21 e 22).  

  

  Nessa perspectiva, a autora trabalha com a questão central da socialização 

de novos professores no segmento de 1ª a 4ª séries (recém-formado ou 

ingressante), em uma “instituição iniciante”, ou seja, uma nova situação funcional 

ou rede, buscando entender como esse professor constrói sua nova etapa 

profissional se relacionando com a aprendizagem cotidiana no aspecto social. 

Outro recente estudo realizado por Knoblauch (2008) demonstra, também, 

a necessidade de se explorar a vertente sobre socialização de professores em 

início de carreira, destacando uma questão importante em relação ao aprendizado 

da profissão docente:  

 

(...) O aprendizado da profissão docente é um processo permanente que 
tem seu início antes mesmo do momento de preparo formal para a 
profissão e continua durante toda a carreira profissional. De todo modo, 
todos estes momentos em que se aprende a ser professor ocorrem no 
interior de escolas, quer durante a escolaridade básica, ou durante a 
formação inicial, ou ainda, no interior de diferentes escolas em que se 
desenvolve a profissão. (Knoblauch, 2008, p. 09).  

 

 Neste sentido, o ambiente escolar apresenta um campo fértil para o 

desenvolvimento dos processos de socialização – proporcionando a construção do 

fenômeno identitário – podendo influenciar, desde cedo, no aprendizado da 

profissão docente, ou seja, são fortes relações sociais vivenciadas ainda como 

alunos e posteriormente como professores, constituídas em uma rede de 

significados, valores, normas, além de aspectos simbólicos, construídos no tempo, 

pelos indivíduos. Com base na minha experiência como professora e analisando 

os processos de socialização vividos com os demais atores dessas escolas, 

evidenciam-se algumas inquietações a respeito do aprendizado da profissão 

docente, especialmente na fase inicial da carreira, um momento tão importante e 

decisivo, conforme explicitado, também, por Marcelo (1998) e Huberman (1992):   

      

� O que determina o processo de desenvolvimento profissional do professor 
iniciante, considerando suas expectativas, frustrações, descobertas e 
estratégias de sobrevivência?  
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� Qual a interferência das relações dentro da escola no processo de 
socialização do professor e como isso se reflete no seu trabalho e na 
identidade profissional que constrói? O que vai garantir ou não seu sucesso 
e sua permanência na carreira docente?  

 

� A socialização do professor iniciante é diferente se compararmos 
professores de escolas públicas e particulares? Em quais aspectos diferem 
ou se tornam semelhantes?   

 

Essas são algumas questões que podem ajudar a desvendar um pouco da 

inserção do professor em início de carreira no universo escolar e possíveis 

desdobramentos em relação a sua permanência ou não, com sucesso ou 

insucesso, na carreira docente. São questões com as quais venho convivendo, 

observando fatos, conversas e interações durante meu trabalho como professora.  

 Em busca de ampliar minha visão em relação ao professor iniciante de 

Química e aspectos envolvendo processos de socialização e construção de 

identidade profissional, procurei maior contato com a produção acadêmica, 

identificando e selecionando estudos que evidenciem as principais tendências, 

referenciais teóricos, resultados e lacunas para a construção do problema a ser 

investigado. 

  Mariano (2006) realiza um levantamento sobre professor iniciante nas 

produções da ANPEd e ENDIPE10, no período entre 1995 a 2004, 

complementando o estudo de Brzezinski e Garrido (2002), porém com enfoque 

direcionado, ampliando o período de análise e incorporando mais de uma fonte de 

dados.  

 Em sua dissertação, o autor encontrou 6978 estudos sobre formação de 

professores. Dentre eles, 24 foram selecionados para estudo do autor. Foi 

realizada uma triagem por títulos, resumos e alguns trabalhos completos 

encontrados, direcionada pela referência ao professor iniciante.  

 Mariano (2006) caracteriza os estudos selecionados em relação às fontes, 

situação de pesquisa à época da apresentação, instituições de origem, nível de 

                                                 
10 ENDIPE: Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino.  
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ensino pesquisado, sujeitos, temáticas, referenciais teóricos utilizados, abordagem 

e procedimentos metodológicos. 

 Assim, foi possível verificar em que direção caminham as principais 

tendências e lacunas dos estudos sobre o professor iniciante.  

 Em relação às temáticas dos estudos, o autor apresenta os dados contidos 

na Tabela 1 a seguir, indicando o número de estudos encontrados e nomeando-

os.  

 

 Tabela 1: Número de estudos sobre professor iniciante por temática (Anped e 

Endipe – 1995 a 2004) 

 

 Temas específicos Nº de 

estudos 

Autores 

Socialização profissional 06 Nunes, 2002a, b; Guimarães, 2003; Ferenc e Mizukami, 

2004; Ferreirinho, 2004b; Guimarães e Sousa, 2004 

Impressões, percepções e sentimentos  04 Castro, 1998; Gama e Gurgel, 2001; Dorneles e 

Nascimento, 2002; Moreno, 2004 

Recursos teóricos e práticos utilizados 

pelo professor em sua prática 

03 Guarnieri, 1997; Monteiro, 2004; Scolari e Giordani, 2004 

Saberes docente 03 Cunha, et al.,2002; Araújo, 2004; Valençuela, 2004  

Contribuições formativas de 

abordagens de pesquisa 

03 Angotti, 2000; Guarnieri, 2000; Nono e Mizukami, 2004 

Relações entre o início da profissão e 

a formação inicial 

02 Cota, 1998; Rocha, 2004 

Programas de iniciação à docência 01 Ferreira e Reali, 2004 

Organização do trabalho pedagógico 01 Will, 2004 

Influências das trajetórias pessoal e 

profissional  

01 Fernandes e Ribeiro, 2000 

TOTAL 24 - 

Fonte: Mariano, André Luiz Sena: 2006.A construção do início da docência: um olhar a partir das produções da ANPEd e 
ENDIPE. Dissertação (mestrado – UFSCAR). Quadro nº. 09; página 73. 
 

 As informações contidas na Tabela 1 mostram um destaque recente na 

maioria dos estudos – os aspectos relativos ao processo de socialização 

profissional – o que levou o autor a refletir:  
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O que haveria de especial no estudo sobre esse processo de 
socialização e o início da carreira? Quais relações podem ser 
estabelecidas para uma melhor compreensão desse momento da 
carreira? Por que esta temática desperta tal interesse? (Mariano, 2006, p. 
121).  

  

São questões, portanto, pertinentes às preocupações deste estudo, que 

pretende entender tal processo em relação aos profissionais que atuam com a 

disciplina de Química no ensino médio. 

A respeito do nível de ensino pesquisado, Mariano (2006), apresenta outra 

síntese de informações – expressa na Tabela 2, a seguir, indicando que a maioria 

dos estudos focalizou as séries iniciais:  

 

Tabela 2: Número de estudos sobre professor iniciante por nível de ensino 

abordado (Anped e Endipe - 1995 a 2004) 

 

Níveis de ensino Nº de 

estudos 

Autores 

Educação infantil 01 Angotti, 2000 

Educação infantil e séries iniciais 02 Nono e Mizukami, 2004; Valençuela, 2004   

Séries iniciais 08 Guarnieri, 1997; Guarnieri, 2000; Nunes, 2002a,b; 

Ferreirinho, 2004b; Monteiro, 2004; Rocha,2004; Will, 2004  

Educação Superior 04 Cunha, M. L., 2002; Araújo, 2004; Ferenc e Mizukami, 2004; 

Scolari e Giordani, 2004 

Outros 07 Gama e Gurgel, 2001; Dorneles e Nascimento, 2001; 

Ferreira e Reali, 2004; Guimarães, 2003; Guimarães e 

Sousa, 2004; Fernandes e Ribeiro, 2000; Moreno, 2004 

Não mencionam 02 Castro, 1998; Cota, 1998 

TOTAL 24 - 

Fonte: Mariano, André Luiz Sena: 2006. A construção do início da docência: um olhar a partir das produções da ANPEd e 
ENDIPE. Dissertação (mestrado – UFSCAR). Quadro nº. 08; página 69. 

 

Em relação ao item “outros” o autor esclarece que três, entre os sete 

trabalhos, preocupam-se com o trabalho do professor iniciante em um 

componente curricular específico (Matemática e Educação Física) não 

especificando o nível de ensino pesquisado. Os outros quatro trabalhos abordam a 

inserção do professor nas redes municipais e estaduais de ensino “sem delimitar 
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se estariam se referindo a um nível de ensino ou a um componente curricular 

específico” (Mariano, 2006, p. 70). Portanto, nenhum estudo focalizou 

especificamente a disciplina de Química, nem destacou o nível médio de ensino.       

  Quando o autor apresenta e discute os resultados dos estudos 

selecionados procura caracterizar o início da docência levantando situações e 

aspectos que marcam este período. Destacaram-se: a dificuldade de articulação 

entre a teoria e a prática; os sentimentos como solidão, medo, insegurança, 

relacionados ao processo de descoberta e sobrevivência; os processos de 

socialização, envolvendo a aceitação ou não dos mais “experientes” no contexto 

da cultura escolar; preocupações com a disciplina da sala de aula; condições 

socioeconômicas e culturais dos alunos caracterizando condições boas ou más de 

trabalho.      

 Mariano (2006) conclui que o universo ainda é bastante reduzido quando se 

trata do assunto professor iniciante. Diante disso indica algumas tendências ainda 

incipientes, como, por exemplo, as relações entre formação inicial e início de 

carreira, comentando que alguns estudos trazem contribuições, mas não se 

debruçam com profundidade sobre o tema. Outra questão, também importante e 

ainda pouco explorada, diz respeito aos tipos de aprendizagens que o professor 

iniciante desenvolve neste momento da carreira, especialmente focalizando o 

processo de socialização.  

 Neste sentido, o autor traz alguns resultados interessantes: 

 

Por meio de resultados apresentados pelos trabalhos, podemos inferir 
que a socialização possui algumas características: a) o professor novato 
é ‘iniciado’ no sistema e na unidade escolar por um professor mais 
experiente; b) tende a observar e repetir a conduta profissional do 
professor experiente, por concebê-lo como um modelo de excelência 
profissional; c) aprende normas, valores e procedimentos inerentes à 
profissão, entre outros. Será que ao professor iniciante só cabe o papel 
de aceitar a hierarquização já estabelecida pela cultura escolar? Ao 
assimilar e incorporar as características daquele contexto o que 
aconteceria com os próprios valores e conhecimentos? (Mariano, 2006, 
p. 133).  

 

Estas questões conduzem ao aspecto central do estudo aqui relatado: 

focalizar o professor iniciante do ensino médio, na disciplina de Química, no 
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sentido de desvendar como se dá seu processo de socialização, envolvendo a 

construção de sua identidade profissional, com a adaptação ou a resistência à 

cultura e organização escolares, às expectativas, valores, rituais, regras, 

hierarquias, poderes envolvendo os demais atores da escola. Será o professor um 

ser tão passivo, capaz de apenas aceitar a cultura veiculada sem questioná-la? 

Contreras (2002) afirma que estudos mais recentes sobre socialização 

profissional docente questionam a interpretação de interiorizar a cultura escolar 

como um processo passivo, uma vez que não se pode pressupor que a escola 

seja uma instituição homogênea e, portanto, não se pode pressupor que ela 

influencie a todos da mesma maneira. 

 Segundo esse autor, pensar no professor como um intelectual crítico e 

acreditando na sua potencialidade e no seu poder de transformação, evidencia a 

necessidade de formação sólida e coerente que construa professores críticos, 

para que tenham força para uma ação transformadora na e da escola.  

 No sentido de buscar novas investigações a respeito do professor iniciante 

e seus processos de socialização, uma amostra11 de três bancos de teses e 

dissertações foi analisada e será apresentada brevemente a seguir.  

No programa de Pós-Graduação em Educação Escolar da UNESP/ 

Araraquara foram avaliados 147 resumos de teses e dissertações defendidas 

entre 1999 e 2004. Apenas uma pesquisa – Mogone (2001) – investigou cinco 

professoras, de 1ª e 2ª séries do Ensino Fundamental, em início de carreira, 

começando o processo de identificação com a profissão docente.  

Na Universidade Federal de São Carlos as duas áreas de concentração do 

programa de Pós-Graduação em Educação foram analisadas. Na área de 

Pesquisa em Educação/Fundamentos da Educação foram consultados 278 

resumos de teses e dissertações defendidas no período de 1978 a 2006 e nenhum 

estudo foi encontrado na perspectiva do professor iniciante. Na área de 

Planejamento de Ensino/Metodologia de Ensino, dos 344 resumos de teses e 

dissertações referentes ao período entre 1979 e 2005, 11 pesquisas foram 

                                                 
11 Optou-se por analisar os bancos de teses e dissertações da UNESP/Araraquara, UFSCar e PUC/SP pela 
proximidade da temática desenvolvida nestes Programas de Pós-Graduação. A partir de balanços já existentes, 
os bancos citados estavam mais relacionados com a temática do professor iniciante.    
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selecionadas, por tratarem de aspectos envolvendo o professor iniciante e/ou o 

processo de socialização profissional docente. São elas:  

 

Quadro 1: Teses e Dissertações sobre professor iniciante e/ou processos de 

socialização docente/UFSCar (Área: Metodologia de Ensino – 1979-2005) 

 

AUTOR/DATA ESTUDO REALIZADO 

Guarnieri (1996) Investigou como o professor iniciante (séries iniciais do ensino fundamental) aprende a ensinar 

“exercendo a própria prática”.  

Angotti (1998) Investigou como ocorre o processo de aprendizagem e desenvolvimento profissional de nove 

professoras debutantes no magistério escolar, que pertenciam a uma mesma instituição de Educação 

Infantil, também iniciante em seu funcionamento.  

Cusati (1999) Preocupação em compreender como e se os professores, em diferentes momentos da carreira, 

aprendem a ensinar Matemática no exercício da profissão, comparando duas professoras uma em início 

e outra no final da carreira. 

Rocha (1999) Procurou caracterizar a aprendizagem de uma professora doutora em Educação, no início de carreira 

atuando em séries iniciais do Ensino Fundamental, buscando diferenças ou não desta com outras 

professoras iniciantes sem a mesma experiência acadêmica.  

Fragelli (2000) Buscou contemplar o processo de formação e socialização tanto pessoal como profissional, de seis 

professoras, atuantes na Educação Infantil, investigando questões referentes à disciplina ou indisciplina 

em sala de aula de escolas públicas e privadas, em várias fases de desenvolvimento profissional, entre 

elas a fase iniciante da carreira.     

Corsi (2002) Procurou entender como professoras iniciantes enfrentam situações que consideram difíceis e qual 

significado atribuem para suas atuações, permitindo identificar a influência de vários saberes (pessoais, 

de formação e de experiência). 

Silveira (2002) Contribuiu mostrando como é possível aprender a lidar com o fracasso, transformando-o em sucesso e 

abordando as avaliações de uma professora iniciante do Ensino Fundamental referente às possíveis 

aprendizagens na primeira fase da carreira em relação aos processos de sobrevivência e descoberta. 

Vieira (2002) Estudou o trabalho realizado com primeiras e segundas séries, do Ensino Fundamental, em uma escola 

municipal da periferia de São Carlos, mostrando que aprender a ser professor abrange mais que a sala 

de aula, ou seja, está presente em um universo envolvendo confrontos com alunos, colegas, a 

instituição escolar e até familiares. 

Pizzo (2004) Investigou quais aspectos em relação às trajetórias profissionais, em especial do início da carreira, seis 

professoras de primeira a quarta séries do Ensino Fundamental trazem em suas memórias, quando se 

encontram no final da carreira docente.    

Oliveira (2004) Estudou trajetórias (pessoal, escolar e profissional) de professores de Ciências que lecionavam em 

escolas públicas estaduais. Concluiu que os processos formativos individuais de aprendizagem desses 

professores se constituíram ao longo do ciclo de sua formação. 

Nono (2005) Discutiu dados referentes a uma pesquisa-intervenção, de natureza qualitativa, que investigou 

possibilidades de casos de ensino (considerados instrumentos capazes de evidenciar e interferir nos 

conhecimentos profissionais) envolvendo professoras iniciantes de Educação Infantil e séries iniciais do 

Ensino Fundamental. Foram explicitados processos de reflexão, possibilitando descrições e análises 

das trajetórias profissionais.   
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Refletindo sobre a produção analisada nos bancos de dados da UNESP e 

UFSCar percebe-se que, embora o número de pesquisas sobre essa temática 

ainda seja pequeno em relação ao total defendido nos programas, o levantamento 

mostra que, na última década, os estudos focalizando o professor principiante 

ficaram mais significativos. Entretanto, os interesses se concentraram 

basicamente na Educação Infantil e Ensino Fundamental, evidenciando a carência 

de pesquisas em relação ao Ensino Médio.       

Nesta linha, o banco de teses e dissertações da PUC/SP também foi 

analisado nos quatro Programas de Pós-Graduação em Educação lá existentes. 

No Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática foram analisados 226 

resumos abrangendo o período de 1994 a 2007. Nenhum estudo foi relacionado 

com o professor iniciante ou processos de socialização. Em outro Programa de 

Pós-Graduação investigado – o de Educação: Currículo – somente foi possível 

analisar os títulos das pesquisas; mesmo assim, dos 816 disponíveis, também 

nenhum se aproximou da temática aqui proposta. As teses e dissertações dos 

Programas de Pós-Graduação em Psicologia da Educação e Educação: História, 

Política, Sociedade estavam inseridas na biblioteca digital da Universidade, 

abrangendo, porém, somente o período de 2005 a 2007. Desses, foram 

analisados 273 resumos e selecionados dois trabalhos com possíveis 

aproximações à temática proposta. 

O primeiro, Kita (2005), trata especificamente do ensino de Química a partir 

de relatos de 34 professores atuantes no ensino médio, direcionando-se à questão 

da baixa eficiência do ensino desta disciplina em relação ao desempenho dos 

alunos nas diferentes avaliações. Tem como propósito realizar um diagnóstico em 

busca de explicações a respeito das ações do professor, tipos de problemas 

encontrados no processo de ensino e possíveis resoluções. Foram evidenciadas 

situações cotidianas mostrando que a transmissão de conhecimentos prevalece 

em relação a formar cidadão com autonomia intelectual (apesar de o discurso 

presente ser o contrário), além das condições destacadas pelos professores como 

prejudiciais ao bom desenvolvimento de sua prática; tais como: número excessivo 
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de alunos, poucas aulas por semana, carga horária excessiva, falta de recursos, 

ou seja, os resultados demonstraram a necessidade desse professor em aprender 

a ensinar Química no contexto do desenvolvimento intelectual e autônomo dos 

alunos.   

O outro estudo selecionado – Silva (2007) – descreve e analisa o processo 

de socialização de futuros professores em um curso de Pedagogia. No âmbito da 

graduação, porém, podem-se perceber os principais aspectos relacionados com a 

constituição dos grupos em relação ao exercício ou não da profissão, confirmando 

a relevância de estudos que tratem das maneiras pelas quais os grupos se 

formam para melhor compreender o processo de socialização. 

   Este último trabalho sinalizou a importância em dar continuidade a alguns 

aspectos desvendados também na minha dissertação de mestrado (Furlan, 2004), 

estudando os então licenciandos em Química, no sentido de compreender como 

os professores principiantes na carreira se socializam no contexto da cultura 

presente e sedimentada nas escolas — agora, seus campos de trabalho. Como 

ocorrem as disputas, os poderes, a formação de pares, enfim, as convergências e 

divergências em relação aos sentimentos presentes nesse período denominado 

de descoberta e sobrevivência na profissão (Huberman, 1992). Como ficam seus 

valores, até então válidos e consolidados em seu percurso. Eles são modificados? 

Substituídos? Analisados sob outra perspectiva? Ou são mantidos, podendo gerar 

conflitos proporcionando o desânimo, o mal-estar, ou até mesmo o abandono da 

carreira?  

 Pelo levantamento realizado nos bancos de dados dos Programas de Pós-

Graduação em Educação da UNESP/Ar, UFSCar e PUC/SP, visando os estudos 

na direção dos processos de socialização e do professor iniciante, pode-se 

perceber, também, que a maioria está voltada, principalmente, para análise dos 

sentimentos desses professores diante das dificuldades encontradas e do desafio 

de aprender a lidar com essas situações, gerando aprendizados primordiais à 

função docente. São resultados que confirmam o que dizem as teorias a respeito 

da prática pedagógica como eixo fundamental no processo de aprendizagem da 

docência, evidenciando o processo de aprender a ensinar a partir do exercício da 
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profissão. De maneira geral, a Tabela 3, a seguir, resume o levantamento 

realizado nesses três bancos de dados: 

 
Tabela 3: Levantamento de Teses e Dissertações defendidas na UNESP/Ar, 

UFSCar e PUC/SP, segundo temática e período abordados 

 
ASPECTOS UNESP/Ar UFSCar PUC/SP 
Período 1999 – 2004  1978 – 2006  1975 – 2007  

Nº de estudos total 147 622 1315 

Socialização 0 02 01 

Professor iniciante 01 10 00 

Ensino médio/Química 0 0 01 

Nº de estudos selecionados  01 11* 02 

*o número de estudos selecionados não representa a somatória de estudos envolvendo aspectos de 
socialização, professor iniciante e ensino médio, pois em um único estudo, pode estar contida mais de uma 
categoria.   

 

 De acordo com os eixos norteadores de interesse deste estudo, ou seja, 

aspectos da socialização e construção de identidade de professores em inicio de 

carreira, atuantes no nível médio de ensino (público ou privado), na disciplina de 

Química, verificam-se que essas são questões ainda pouco discutidas nas 

dissertações e teses nos bancos de dados explorados. A partir de balanços já 

realizados, foram selecionadas essas três instituições (UNESP, UFSCar e 

PUC/SP), pela proximidade da temática do professor iniciante, pois são programas 

de Pós-Graduação com vertentes voltadas para essa temática, lembrando, ainda, 

que se trata apenas de uma amostra e não de um levantamento exaustivo. 

Evidentemente, uma revisão bibliográfica mais profunda sempre pode ser feita. No 

entanto, a revisão de estudos realizada permite considerar importantes as 

preocupações aqui propostas.   

Como foi explicitado, a maioria das preocupações está voltada ao ensino 

fundamental, principalmente às séries iniciais ou educação infantil, e com pouca 

atenção ao professor principiante do ensino médio, que trabalha com jovens e 
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adolescentes em face à discussão entre ensinar para a autonomia intelectual ou 

para conquistar uma vaga no vestibular. Em especial, trabalhando em uma 

disciplina relacionada à área das ciências exatas ou ciências duras, das quais, em 

geral, os alunos não gostam, nem se sentem confortáveis em realizar as 

avaliações.   

 Penso que a contribuição deste trabalho seja a de trazer novos elementos 

para desvendar lacunas envolvendo aspectos relativos não só aos professores 

iniciantes de Química, mas também ao contexto em que eles atuam – nível médio 

de ensino – cujos alunos também são iniciantes no que tange à área de 

conhecimento em pauta – além de focalizar as possíveis diferenças entre as 

situações enfrentadas pelos professores iniciantes de Química no ensino médio 

em escolas públicas e particulares.  

 

 

Do processo de socialização à construção da identidade profissional 

docente 

 

 Para ampliar a discussão realizada até aqui resta acrescentar algumas 

leituras realizadas no âmbito das discussões sobre a construção das identidades.  

Claude Dubar (2005) entende 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” (p.136).  

A partir dessa perspectiva pode-se afirmar que os professores se definem 

como tais por meio de suas relações com os chamados “outros significativos de 

seu campo profissional”, quais sejam: as suas disciplinas, as instituições em que 

atuam por sua organização, rotinas, regras e funcionamento, a área de 

conhecimento, as relações que estabelecem no ambiente de trabalho com os 

outros agentes escolares (alunos, pares, superiores, pais de alunos...). Mas tais 

relações dependem ainda de sua história individual por sua origem e trajetória 

social e cultural e por seu percurso de formação escolar. Ou melhor, a identidade 
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profissional construída depende da relação entre essas duas dimensões – a 

biográfica e a relacional – tal como as define Dubar. 

No caso dos professores, a diversidade de contextos profissionais pode 

significar diferentes situações de apropriação da realidade profissional, 

aumentando ou diminuindo as condições de reflexão ou de resposta – individual 

ou em grupo – à realidade percebida, às condições impostas, com reflexos na 

construção identitária de cada sujeito e do grupo profissional enquanto tal.  

Assim, as identidades profissionais se constroem a partir das interações 

que os atores sociais desenvolvem entre si em determinados contextos. Além 

disso, a forma como estes contextos – as escolas, no caso dos professores – 

estão organizados, as margens e graus de liberdade, autonomia, de coesão 

interna que oferecem são influenciadas e influenciam os profissionais que lá 

atuam.   

Vejamos alguns estudos já realizados sobre construção da identidade 

profissional docente, a partir de uma perspectiva mais ampla.  

Carrolo (1997) antecipa, em seu estudo, que os mecanismos de construção 

de identidade, em suas diversas acepções, demonstram grande potencial de 

inovação em um mundo mutante, principalmente em relação à profissão docente, 

onde as dimensões “do pessoal e do profissional” estão constantemente 

relacionadas, podendo contribuir com novas perspectivas na abordagem de 

problemas antigos. O autor justifica sua investigação12, particularmente, por se 

tratar de profissionais propícios a vários riscos de descaracterização, que podem 

ser provenientes, em parte, da falta de compreensão e reconhecimento social da 

função docente, assim como da indefinição institucional da escola – questionada 

por todos, tanto em termos da sua própria existência quanto em relação às formas 

                                                 
12 Estudo de caso com quatro professores estagiários na área de Letras, acompanhados pelo orientador e pelo 
coordenador do pólo de formação universitário responsável – Modelo de Formação Integrada nas 
Licenciaturas do Ramo Educacional, dito sequencial bietápico, de regime transitório, 1987 – 1992, ao abrigo 
da Portaria 851/87 de 4/11 – sendo o 1º ano teórico e o 2º ano constituído pelo estágio pedagógico.  A 
pesquisa foi orientada pela seguinte questão: “como é que uma pessoa começa a ser ou se torna professor”? E 
se orientou pelos seguintes objetivos gerais: 1) descrever e caracterizar o processo de construção da 
identidade profissional de professores no Estágio Profissional; 2) contribuir para a compreensão do processo 
de socialização profissional: fatores e agentes de socialização, estratégias de adesão e de implicação pessoal e 
os mecanismos de apropriação da cultura profissional. 
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e funções assumidas – e ainda da precária percepção da profissão por parte dos 

professores.   

A construção da identidade profissional, portanto, está intimamente 

relacionada aos processos de socialização vivenciados pelo indivíduo ao longo de 

sua trajetória. É no âmbito das múltiplas interações que emerge a identidade, 

embora inacabada e expressa em diversas perspectivas. Por isso não pode ser 

dissociada de mecanismos de mobilidade social, uma vez que se trata de um 

processo relacional existente entre a “identidade para si” e a “identidade para os 

outros”.    

Nesse sentido, à dimensão profissional é atribuída uma importância 

fundamental, pois é por meio dela que o indivíduo se estrutura no meio social. A 

socialização profissional pode proporcionar um processo de reflexão a respeito de 

aspectos interiorizados até então, de acordo com o percurso biográfico de cada 

um, em relação a outros almejados, em face de possíveis ajustamentos dos 

candidatos junto à profissão.  

O autor destaca, entre outros resultados, a caracterização do campo 

profissional, ou seja, o conjunto de práticas e representações específicas da 

profissão, em relação aos mecanismos de socialização, evidenciando a 

necessidade da representação subjetiva e a luta pelo reconhecimento social, não 

sendo suficiente somente o aprendizado das regras técnicas do trabalho docente.  

   

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. (Carrolo, 1997, p. 45).  

  

Neste sentido, Loureiro (2001) acrescenta que para a construção de uma 

identidade profissional, torna-se necessário que os indivíduos estabeleçam 

relações de trabalho, participando de alguma forma das atividades coletivas das 

organizações. São, portanto, processos de aprendizagem cultural que podem 

levar a perdas ou aquisições de algumas referências em um processo 

relativamente lento, ocasionando a interiorização de normas e valores, ou seja, de 



30 
 

 

uma identidade cultural, manifesta, sobretudo como percepção das diferenças por 

parte do indivíduo, em relação ao todo.  

A cultura profissional docente também é discutida por Nunes (2002b) como 

“uma construção histórica e social, impregnada de relações de poder que 

favorecem ou reprimem as potencialidades dos indivíduos” (p. 02). Além de se 

apresentar como um amálgama de culturas dominantes e minoritárias, ela reflete 

também significados que permeiam a vida individual e coletiva, o que, segundo o 

autor, mostra a importância de desvelar seu conteúdo e suas formas de agir sobre 

os docentes.   

Embora a categoria docente seja caracterizada como um grupo 

heterogêneo, com traços e aspectos diversos, apresenta uma característica 

comum: a dedicação ao ensino. Se, por um lado, são tão diferentes as origens, os 

processos de formação e os interesses dos professores, assim como, as 

condições de trabalho – de acordo com a posição profissional e institucional, ou 

seja, se atuam na educação infantil, ensino fundamental, médio, ensino superior, 

público ou privado, enfim, várias situações singulares, marcando a 

heterogeneidade do trabalho docente – por outro lado, os professores são 

influenciados pelo discurso de como devem ser e agir de acordo com a sua 

profissão.     

É muito comum, no discurso que define a categoria docente, determinar 

como se deve agir e quais dificuldades e problemas serão enfrentados, além de 

produzir condições que regulamentam as condutas dos sujeitos. Entretanto as 

identidades docentes não se reduzem somente a esses discursos; há de se 

considerar também um conjunto de variáveis, tais como, a história familiar e 

pessoal do sujeito, além das efetivas condições de trabalho.    

Neste sentido, para a 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. Portanto, são múltiplos fatores que, 

interagindo entre si, tendem a resultar em representações que os próprios 

docentes fazem de si mesmos e de suas funções, estabelecendo negociações 
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pertencentes a suas histórias de vida e suas condições reais de trabalho, além do 

discurso que permeia o mundo social e cultural envolvendo os professores.  

Trata-se, portanto, de um processo de construção de identidade marcada 

pela dualidade de dois processos complexos, porém autônomos: “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).  

 

____________________________________ 

 

 

 Com base no esforço da revisão de estudos na direção da temática do 

professor iniciante evolvendo aspectos da socialização e construção da identidade 

docente , assim como no apoio do referencial teórico apresentado brevemente, foi 

possível a construção do seguinte problema de pesquisa: Como se dá o 

processo de socialização e construção de identidade do professor iniciante de 

Química em face da cultura da escola?  

 

 Neste sentido algumas questões norteadoras podem ser traduzidas:  

 

� Como se dá o processo de socialização profissional do professor iniciante de 
Química envolvendo a apropriação da cultura e da organização da escola, no 
que diz respeito às expectativas, valores, rituais, regras, hierarquias, poderes, 
na relação com os demais atores da escola? Como isso reflete no seu trabalho 
e na identidade profissional que se constrói?  

 

� O que e como os professores iniciantes de Química pensam a respeito dos 
saberes necessários para o exercício da profissão docente? Como avaliam a 
formação inicial em relação a isso?  
 

� O que faz com que um professor iniciante de Química se socialize mais 
facilmente ou não em uma determinada instituição escolar? Quais são as 
interferências da organização escolar nesse processo? A socialização desse 
professor é diferente se compararmos aspectos das escolas públicas e das 
particulares?  
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� Se a construção da identidade docente resulta das relações cotidianas e das 
formas de agir no ambiente de trabalho, bem como das relações que o 
professor estabelece com os “outros significativos de seu campo profissional”, 
que elementos nas histórias/biografias individuais e nas situações relacionais e 
de contexto da profissão explicam as diferentes identidades dos professores 
iniciantes de Química?  

 
 
Desta forma, os objetivos da pesquisa aqui relatada podem ser explicitados 

da seguinte maneira:   

 

� Ampliar a compreensão sobre formação de professores por meio de um 
estudo na perspectiva do professor iniciante de Química focalizando as 
condições de ingresso na carreira docente, seu processo de socialização e 
construção de identidade profissional; 

 

� Investigar a aprendizagem da profissão por professores iniciantes de 
Química no ensino médio, considerando as particularidades desta etapa do 
ensino básico;  

 

� Comparar esse processo entre professores iniciantes de Química em 
escolas de ensino médio, públicas e particulares, do município de 
Araraquara-SP.   
 
 

Todo esse conjunto de reflexões e as leituras realizadas possibilitaram a 

construção das seguintes hipóteses:    

 

� Existe uma cultura instaurada, sedimentada e diferente em cada organização 
escolar, com alguns aspectos comuns e outros variantes, que é evidenciada no 
processo de socialização entre os pares, principalmente aos professores 
principiantes; 

 

� Há diferenças significativas entre o ensino médio das escolas particulares e 
públicas, especialmente em relação às formas de organização, graus de 
liberdade e autonomia, influenciando nas interações que os atores 
desenvolvem entre si e consequentemente na construção de suas identidades 
profissionais;  

 

� A construção operacional da identidade implica, também, na aquisição de 
saberes legítimos que permitam elaboração de estratégias práticas e a 
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afirmação de uma identidade reconhecida, envolvendo o compartilhamento de 
linguagem, códigos e de sua utilização em relações diretas. Resultados tanto 
estáveis como provisórios de processos de socialização;  

 

�  Os professores iniciantes são levados a endossar ou a recusar as 
identificações que recebem das instituições, assim como, na relação com os 
pares e demais atores da escola, de acordo com os percursos (biográfico e 
relacional) vivenciados ao longo de suas trajetórias.     
  

  

 A imposição do tema proposto e as questões a serem respondidas, 

implicaram a escolha de investigação qualitativa de pesquisa, por ser uma 

metodologia que destaca a descrição e a indução ao estudo das percepções 

pessoais. 

A pesquisa foi realizada na região abrangida pela Diretoria de Ensino de 

Araraquara que contempla, além dessa, as cidades de Américo Brasiliense, Santa 

Lúcia, Matão, Motuca, Rincão e Gavião Peixoto. Primeiramente, delimitou-se o 

universo de 15 escolas públicas e 14 particulares na cidade de Araraquara.  

Finalmente, resta acrescentar que o presente trabalho está organizado em 

cinco capítulos e as considerações finais.  

O primeiro capítulo traz o referencial teórico com a apresentação e 

desenvolvimento dos principais conceitos que serão utilizados como apoio nas 

posteriores análises.   

No segundo capítulo foi desenvolvido um panorama sobre o ensino médio 

no contexto nacional (destacando a disciplina de Química) e possíveis 

interferências no processo de identidade docente, além de mapear as escolas 

estudadas e a localização dos sujeitos desta pesquisa.  

Os capítulos três e quatro discutem, respectivamente, aspectos das 

socializações primária e secundária dos professores iniciantes de Química. 

O capítulo cinco traz a articulação entre os processos identitários para a 

construção da identidade profissional dos principiantes de Química.    
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CAPÍTULO 1 

 

O processo de socialização e a construção de identidade 

profissional dos professores 

 

 
1.1 O processo de formação de professores e suas etapas na carreira 

docente 
   
 No âmbito da formação de professores, Marcelo (1999) procura tecer 

algumas considerações sobre o conceito formação, frequentemente utilizado, não 

apenas no contexto escolar, mas também em situações empresariais, sociais, 

políticas, etc. 

 Apoiado na literatura a respeito, afirma que esse conceito pode ser 

associado a alguma atividade, ou a uma função social ou ainda a um processo de 

desenvolvimento e estruturação: 

 

Em primeiro lugar, a formação, como realidade conceitual, não se 
identifica nem se dilui dentro de outros conceitos que também se usam, 
tais como educação, ensino, treino, etc. Em segundo lugar, o conceito 
formação inclui uma dimensão pessoal de desenvolvimento humano 
global que é preciso ter em conta face a outras concepções 
eminentemente técnicas. Em terceiro lugar, o conceito formação tem a 
ver com a capacidade de formação, assim como com a vontade de 
formação. Quer dizer, é o indivíduo, a pessoa, o responsável último pela 
ativação e desenvolvimento de processos formativos. Isto não quer dizer 
(...) que a formação seja necessariamente autônoma.   (Marcelo, 1999, p. 
21 e 22).  

 

 É um conceito que trata de fenômenos complexos podendo apresentar 

múltiplas perspectivas e pouco consenso em relação às dimensões e teorias mais 

relevantes para a sua análise.    

 Diante disso, o autor delimita o conceito formação de professores, 

considerando a docência uma profissão: 

 

A formação de professores é a área de conhecimentos, investigação e de 
propostas teóricas e práticas que, no âmbito da Didática e Organização 
Escolar, estuda os processos através dos quais os professores – em 
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formação ou em exercício – se implicam individualmente ou em equipe, 
em experiências de aprendizagem através das quais adquirem ou 
melhoram os seus conhecimentos, competências e disposições, e que 
lhes permite intervir profissionalmente no desenvolvimento de seu ensino, 
do currículo e da escola, com o objetivo de melhorar a qualidade da 
educação que os alunos recebem.  (Marcelo, 1999, p. 26).  

 

 Trata-se, portanto, de uma área de conhecimento e investigação 

focalizando os processos (sistemáticos e organizados) pelos quais os professores 

aprendem e desenvolvem a sua competência profissional. 

 Para o desenvolvimento desse conceito, o autor especifica alguns princípios 

(éticos, didáticos, pedagógicos e com relação ao conteúdo) a serem mantidos 

permanentes (entre eles e com a escola), considerando as inovações, as 

mudanças e o desenvolvimento curricular. Por outro lado, defende o princípio da 

individualização como elemento importante na formação de professores 

considerando que este processo não deve ser homogêneo para todos os 

professores, sendo necessário conhecer as características de cada um de 

maneira a desenvolver suas próprias capacidades e potencialidades a partir do 

trabalho e de reflexões críticas, esclarecendo: 

 

Este princípio de individualização que defendemos deve ser entendido 
não só em relação ao professor como indivíduo, como pessoa, mas deve 
ser ampliado de modo a abranger unidades maiores tal como as equipes 
de professores ou a escola como unidade. (Marcelo, 1999, p. 29).  

  

 Outras formas de complementar a compreensão do desenvolvimento dos 

professores são os estudos que estabelecem relações entre os seus ciclos vitais e 

suas características pessoais e profissionais.  

Neste sentido, o autor discute o desenvolvimento da carreira docente, na 

perspectiva de Huberman (1992), como um processo, podendo ocorrer oscilações 

e descontinuidades envolvendo possíveis interferências de aspectos pessoais, 

profissionais e contextuais nas diferentes etapas da vida profissional e pessoal do 

professor. 

Huberman (1992) se propõe a verificar, a um nível mais conceitual, se os 

“estudos clássicos” de ciclos de vida se confirmam quando estuda os professores 

do ensino secundário. O autor demonstra, neste estudo, a organização de dados 
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colhidos por meio de entrevistas, intensificando a perspectiva da “carreira”, de 

forma a estruturar tendências no ciclo de vida profissional dos professores, 

considerando o desenvolvimento da carreira não como uma série de 

acontecimentos, mas definido da seguinte forma: 

 

O conceito de ‘carreira’ apresenta, entretanto, vantagens diversas. Em 
primeiro lugar, permite comparar pessoas no exercício de diferentes 
profissões. Depois é mais focalizado, mais restrito que o estudo da ‘vida’ 
de uma série de indivíduos. (...) Trata-se, com efeito, de estudar o 
percurso de uma pessoa numa organização (ou numa série de 
organizações) e bem assim de compreender como as características 
dessa pessoa exercem influência sobre a organização e são, ao mesmo 
tempo, influenciadas por ela. (Huberman, 1992, p. 38).  

  

Esse percurso, segundo o autor, pode ser delimitado analisando-se, de 

acordo com a “literatura clássica”, as fases perceptíveis da carreira de professor 

nos depoimentos colhidos.  

A primeira delas é considerada como a fase relativa ao professor 

principiante, caracterizada como a entrada na carreira, que trata dos primeiros 

anos de docência e que inclui mecanismos de descoberta e sobrevivência, 

podendo chegar ao tema global da exploração. 

A descoberta pode apoiar-se no entusiasmo inicial, a experimentação 

envolvendo responsabilidade da própria turma, e por sentir-se num determinado 

corpo profissional. A sobrevivência pode traduzir-se no que se chama “choque do 

real”, ou seja, o confronto com a complexidade da situação profissional. Envolve 

um tatear constante e preocupações de “estou-me a aguentar?”, além de um 

distanciamento entre o ideal e a realidade envolvendo as dificuldades do cotidiano, 

inclusive questões de sala de aula, além do ambiente da escola e as relações que 

a compõem. Há indicações, na literatura empírica, de que esses dois aspectos são 

vivenciados paralelamente, sendo o aspecto da descoberta o que sustenta a 

sobrevivência. Porém verificam-se também perfis de professores que incorporam 

apenas um dos aspectos, declarado dominante. Há ainda outras características 

que se apresentam, tais como, a indiferença, a serenidade, a frustração. Portanto, 

nesses diferentes perfis encontra-se a exploração, que pode ser:    
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Sistemática ou aleatória, fácil ou problemática, concludente ou 
enganadora. No caso concreto do ensino, a exploração é limitada por 
parâmetros impostos pela instituição: as pessoas têm oportunidade de 
‘explorar’ poucas turmas para além das suas, poucos estabelecimentos 
para além do seu, poucos papéis para além do de responsável pelas 
suas turmas. No caso de um compromisso provisório, à partida, esta fase 
pode prolongar-se, uma vez que as pessoas irão medir bem as 
consequências de um comprometimento definitivo com uma profissão 
que terão procurado com algum desagrado ou na sequência de grandes 
hesitações. (Huberman, 1992, p. 39). 
 

Na “literatura clássica”, a fase da exploração desemboca no estado de 

comprometimento ou fase de estabilização, explicada por Huberman (1992) da 

seguinte maneira:   

Em que consiste a estabilização no ensino? Em termos gerais, trata-se, a 
um tempo, de uma escolha subjetiva (comprometer-se definitivamente) e 
de um ato administrativo (a nomeação oficial). Num dado momento, as 
pessoas ‘passam a ser’ professores, quer aos seus olhos, quer aos olhos 
dos outros, sem necessariamente ter de ser por toda a vida, mas ainda 
assim, por um período de 8 a 10 anos, no mínimo.  (Huberman, 1992, p. 
40).  

 

Nesta etapa pode-se pensar em um sentimento de pertença a um grupo 

profissional ou um momento de libertação ou emancipação por afirmar-se perante 

os colegas com mais experiência, alimentando um sentimento de competência, de 

confiança sentindo-se mais à vontade para enfrentar situações complexas ou 

inesperadas. Além disso, emergem termos como flexibilidade, prazer, humor, 

demonstrando o domínio da situação no plano pedagógico desencadeando a 

sensação de “estar à vontade”, de segurança e descontração, principalmente em 

relação ao repertório básico de técnicas institucionais, seleção de métodos e 

materiais didáticos.   

Huberman (1992) argumenta, a partir dos estudos empíricos, que a partir da 

fase de estabilização, os percursos individuais parecem divergir mais. Acrescenta 

que, de acordo com a maior frequência de respostas ou de observações de 

professores ao longo de suas carreiras, a próxima fase conduz a um período de 

diversificação. As pessoas se permitem vivenciar uma série de experiências 

pessoais como, por exemplo, diversificar o material didático, modos de avaliação, 

sequência dos programas, formas de agrupar os alunos. Sendo assim, são 
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caracterizados como os mais motivados, empenhados, sempre em busca de 

novos desafios dentro do grupo pedagógico.  

Na sequência, surge uma fase de múltiplas facetas, podendo ir desde uma 

ligeira sensação de rotina até uma “crise” existencial efetiva, em que as pessoas 

se põem em questão. Em termos não muito precisos, esse momento coincide com 

o “meio da carreira”, quando os profissionais fazem um balanço de suas vidas.  

 

(...) Não há nenhuma indicação na literatura empírica no sentido de 
provar que a maioria dos professores passa por uma fase assim. Por 
outro lado, é evidente que os parâmetros mais sociais – as características 
da instituição, o contexto político ou econômico, os acontecimentos da 
vida familiar - são igualmente determinantes.  (Huberman, 1992, p. 43).  

 

Da mesma forma que não se pode afirmar que todos os professores 

vivenciam a fase de pôr-se em questão, pois isso depende de vários aspectos, 

inclusive pessoais, a fase da serenidade pode se restringir a alguns professores 

que se apresentam menos sensíveis ou menos vulneráveis e com um sentimento 

de ter “chegado à situação de me aceitar tal como sou e não como os outros me 

querem”.    

A fase seguinte, conservantismo e lamentações, assim como a próxima, 

considerada de desinvestimento, caracterizam, de maneira geral o final da carreira 

docente (embora alguns estudos já direcionem para o desinvestimento ainda no 

“meio da carreira”). Contudo, devem-se considerar as tendências centrais de um 

perfil que engloba um grande número de pessoas, mas nunca a totalidade, pois 

“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” (Huberman, 1992, p. 46).  

Dessa breve descrição das fases que envolvem o ciclo de vida dos 

professores podemos concluir que tanto a literatura clássica quanto os estudos 

empíricos alertam para as interferências da vida pessoal bem como dos 

parâmetros sociais na carreira docente.  

Diante de uma leitura interpretativa, Huberman (1992) desenha uma 

sequência “normativa” no ciclo de vida profissional dos professores. Trata-se de 
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um modelo linear, considerando as “tendências centrais” na carreira e as 

características mais importantes, que esquematicamente pode ser traçado de 

acordo com o Quadro 2:  

 

Quadro 02: Modelo esquemático das fases da Carreira 

 

A n o s  d e  C a r r e i r a                            F a s e s / T e m a s  d a  C a r r e i r a  

1 - 3                                      e n t r a d a ,  t a t e a m e n t o  

                                                    

4 - 6                        e s t a b i l i z a ç ã o ,  c o n s o l i d a ç ã o  d e  u m  r e p e r t ó r i o  p e d a g ó g i c o                                   

 

7 - 2 5                    d i v e r s i f i c a ç ã o ,  a t i v i s m o            q u e s t i o n a m e n t o  

 

2 5 - 3 5            s e r e n i d a d e ,  d i s t a n c i a m e n t o  a f e t i v o            c o n s e r v a n t i s m o  

 

3 5 - 4 0                          d e s i n v e s t i m e n t o  ( s e r e n o  o u  a m a r g o )  

 

F o n t e :  H u b e r m a n  ( 1 9 9 2 ) ,  p .  4 7 .   

 

 Segundo o autor, trata-se de um modelo esquemático e especulativo, 

agrupando tendências. Preconiza uma linha única até a fase da estabilização, 

seguida de múltiplas ramificações, concluindo novamente numa fase única ao final 

da carreira. Huberman (1992) recomenda o teste, o ajuste e, sobretudo a aferição 

deste modelo, diante de possíveis estudos. Alerta que as sequências de vida não 

são pré-determinadas e invariáveis; não se pode considerar que todas as pessoas 

passam pelas mesmas fases, na mesma ordem. Isso depende das condições 

pessoais, profissionais, do período histórico e das interações vivenciadas; enfim, 

há uma infinidade de fatores que necessariamente influenciam o indivíduo.  

 Dentre as diferentes etapas do ciclo de vida dos professores, Marcelo 

(1999), concorda com Huberman (1992) e evidencia a importância do período de 

iniciação profissional de professores, que abrange os primeiros anos da trajetória 

docente, destacando que esta fase possui características próprias permitindo 
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analisá-la de modo específico. Além disso, destaca um estudo13 que realizou com 

professores principiantes em Sevilha e Granada constatando que os primeiros 

anos de ensino são difíceis, envolvendo tanto aspectos pessoais, quanto 

profissionais. Os resultados apontaram, também, para o fato dos principiantes se 

diferenciarem entre si em função do contexto em que desenvolvem sua prática.    

 Em relação ao contexto que caracteriza a prática docente existe uma 

abordagem de interpretação e investigação no processo de iniciação que destaca 

os elementos sociais e culturais envolvendo a profissão docente, ou seja, o 

processo de socialização dos principiantes.  

 Nessa abordagem o autor caminha na direção de estudar como os novos 

professores aprendem e interiorizam a cultura escolar em que se inserem. 

 

A partir desta abordagem é fácil supor que o professor principiante se 
deve integrar num processo de aprendizagem, adquirir os conhecimentos 
que lhe servirão para transmitir uma cultura e os valores dessa cultura, 
interiorizando-os na própria personalidade. Por último, o professor deverá 
adaptar-se ao meio onde tem de exercer a sua função, para compreender 
as necessidades que apresenta e poder responder com eficácia às 
exigências desse meio. (Marcelo, 1999, p. 115).  

 

Entretanto é importante salientar que estes processos de socialização 

devem ser assumidos como adaptações mútuas entre o indivíduo, os pares e a 

organização escolar. Assim, as trajetórias de vidas e aspectos interiorizados são 

muito relevantes no contexto de possíveis conflitos existentes (seja consigo 

mesmo ou com os outros), principalmente no que tange à entrada no mercado de 

trabalho e situações específicas do universo profissional, destacando as fortes 

relações sociais que cercam a entrada do professor na escola, além das 

exigências específicas e diferenciadas a que os professores são submetidos ao 

longo de suas carreiras.      

Tardif (2002) colabora com esta discussão, quando destaca a importância 

da fase inicial da carreira do professor, destacando esta fase como primordial na 

construção e aquisição de alguns saberes que darão sustentação durante a 

trajetória docente. Dentre as várias questões apresentadas pelo autor, vale 
                                                 
13 MARCELO, C. 1991. Aprender a Enseñar. Un Estudio sobre el Proceso de Socialización de Profesores 
Principiantes. Madrid: CIDE. 
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destacar duas: o que os professores pensam ser importante saber para exercer 

sua profissão? Como isso é aprendido, em especial no início da carreira? 

          Neste sentido, o autor alerta para uma articulação entre os aspectos sociais 

e individuais no contexto mais amplo do estudo da profissão docente, defendendo 

que, uma vez que os professores possuem uma formação comum e trabalham em 

uma mesma instituição, estão sujeitos a condicionamentos e recursos 

comparáveis e suas práticas ou representações – por mais específicas ou 

originais que possam ser – somente ganharão sentido quando colocadas em 

destaque em relação à situação coletiva de trabalho, ou seja, envolvendo 

processos de socialização, em que certos aspectos possam ser interiorizados, 

adaptados, modificados ou definidos ao longo da carreira profissional.  

Tardif (2002) ainda enfatiza a necessidade de estudos evidenciando alguns 

elementos conceituais a respeito da carreira e concorda com Huberman (1992) e 

Marcelo (1999) no sentido de afirmar que a socialização e o percurso do 

profissional docente em uma organização escolar são mutuamente influenciados, 

acrescentando 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. (Tardif, 2002, 
p. 70).  

  

Esse tema da carreira profissional, por sua vez, incide sobre temas 
conexos como a socialização profissional, a consolidação da experiência 
de trabalho inicial, as fases de transformação, de continuidade e de 
ruptura que marcam a trajetória profissional, as inúmeras mudanças (de 
classe, de escola, de nível de ensino, de bairro, etc.) que ocorrem 
também no decorrer da carreira profissional e, finalmente, toda a questão 
da identidade e da subjetividade dos professores, que se tornam o que 
são de tanto fazer o que fazem. (Tardif, 2002, p. 20 e 21). 

 

A institucionalização da carreira constitui uma realidade social e coletiva, 

em que os indivíduos são direcionados a seguir a trajetória dos precedentes 

desempenhando papéis que remetem a normas, nem sempre formais, que são 
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apreendidas durante processos de socialização profissional. Em relação à 

dimensão subjetiva da carreira, os indivíduos entregam-se a seus papéis para 

definir e construir sua carreira. A modelagem da carreira é, portanto, fruto das 

interações dos indivíduos e das ocupações e podem modificar tanto a trajetória 

desses indivíduos, quanto à das ocupações que eles assumem. Entretanto, a 

construção das identidades docentes não podem se reduzir somente a esses 

discursos; há de se considerar, também, um conjunto de variáveis, tais como, a 

biografia do sujeito, envolvendo questões da sua história familiar e pessoal, no 

conjunto dos diversos processos de socialização, além de aspectos individuais e 

coletivos, estáveis e provisórios, que resultam nas identidades dos sujeitos, que 

segundo Dubar (2005) são marcadas pela dualidade dos processos relacional e 

biográfico presentes no processo de construção da identidade profissional dos 

indivíduos.     

 São questões que vão ao encontro de inquietações que este estudo 

pretende expressar, especialmente em relação ao professor iniciante em Química, 

considerando sua formação inicial, ou seja, um curso de licenciatura e os 

mecanismos de encaminhamento dos licenciados na entrada da profissão, diante 

de situações envolvendo a realidade da escola e seus agentes, o contexto da 

cultura escolar – incluindo as regras, normas, valores, conhecimentos que os 

professores precisam aprender – e os processos de socialização que a permeiam.  

 A esse respeito, o estudo de Cavaco (1991) com 17 professores 

secundários de idades diferentes e em momentos diversos na carreira, acrescenta 

que  

A origem social, os grupos de pertença, as instituições que o admitem, 
geram um envolvimento econômico e cultural que está presente na sua 
visão das coisas e do mundo, na forma como orienta e limita suas ações 
e interferem assim no seu percurso.  (Cavaco, 1991, p. 160).  

  

 Este percurso pode ser entendido, segundo a autora, como a trajetória 

docente e, neste sentido, também reconhece os valores dos saberes profissionais 

adquiridos por meio da experiência, além de aceitar que no processo de 

socialização docente, tanto ocorrem apropriações das competências profissionais, 
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quanto a interiorização de normas, valores, práticas, rotinas, ou seja, da cultura 

escolar que regula a atividade e o desempenho dos professores. 

 Outra preocupação da autora está centrada nas dificuldades dos docentes 

em início de carreira e em situação não regular, ou seja, que necessitam se 

movimentar por muitas escolas e por muitos níveis de ensino, necessitando de 

adaptações diferentes, compatíveis a cada público ou organização:   

 

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.  (Cavaco, 1991, p. 165).  

 

 São, portanto, aspectos importantes do cotidiano docente, relacionados, 

muitas vezes, com a rotatividade dos professores envolvendo, principalmente, 

aqueles em início da carreira e como isso pode influenciar na dinâmica do seu 

trabalho, uma vez que esse iniciante tem, muitas vezes, que se adaptar 

rapidamente a situações adversas e contraditórias, presentes nos processos de 

socialização vivenciados pelos docentes durante sua trajetória docente.  

Como o processo de socialização dos professores ainda é um problema de 

investigação pouco estudado, assim como a temática do professor iniciante, 

justifica-se a proposta deste estudo no sentido de desvendar como se dá esse 

processo em relação ao professor principiante em Química, atuando em escolas 

públicas e/ou particulares do ensino médio, no que tange a construção de sua 

identidade docente. 
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1.2 Processos de socialização e construção de identidade docente 

 

Em relação ao conceito de socialização cabe destacar aqui que se trata de 

um processo permanente no ser humano, por meio do qual os indivíduos realizam 

a aprendizagem das relações sociais, assimilando valores, crenças, normas, 

rituais e conhecimentos de uma comunidade.  

 Dubar (2005) expõe alguns pontos de vista sobre esse conceito 

obedecendo uma preocupação com a ordem histórica e propondo uma leitura da 

história das ciências sociais. Partindo da teoria de Piaget, incluindo o debate 

Piaget-Durkheim, passando pelo ponto de vista funcionalista de Parsons, além da 

teoria exposta por Bourdieu e Passeron, o autor demonstra que a partir dos anos 

1980 outras correntes promoveram novos conceitos e novas concepções da 

socialização, o que vai fecundar a abordagem construtivista de Peter Berger e 

Thomas Luckmann na expressão “construção social da realidade”, 

proporcionando, segundo o autor, a emancipação do conceito do campo escolar e 

da infância, permitindo que se aplique ao campo profissional e se conecte às 

problemáticas da mudança social. Isso de deve à distinção entre “socialização 

primária” e “socialização secundária”, definindo a socialização pautada em um 

processo de construção, desconstrução e reconstrução de identidades 

relacionando-a as demais esferas de atividade, incluindo a profissional, ao longo 

da existência humana.  

  Neste sentido, Berger e Luckmann (2007) trazem grande contribuição com 

a “(...) análise sociológica da realidade da vida cotidiana, ou, mais precisamente, 

do conhecimento que dirige a conduta na vida diária” (p. 35). Embora tenham 

consciência de que o mundo consiste em múltiplas realidades, esses autores 

entendem que, entre essas realidades há uma que se apresenta como sendo a 

realidade por excelência, ou seja, a realidade da vida cotidiana, caracterizada 

como uma realidade interna aos indivíduos, isto é, constituída por uma ordem 

preliminar determinante, que conduz, por exemplo, o lugar onde se vive, a 

linguagem e os instrumentos que se usa, tudo inserido em uma teia de relações 
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humanas, tornando impossível a existência na vida cotidiana sem interação e 

comunicação com os outros.   

 O mundo institucional, produzido e construído pelo próprio homem, tem 

uma história que antecede o nascimento do indivíduo, ou seja, o homem é um 

produto social e a sociedade é um produto humano. Contudo é necessário que 

este mundo institucional seja legitimado e proporcione convicção, chegando às 

novas gerações como tradição. O indivíduo se socializa interiorizando normas, 

valores e disposições, seja no seu grupo de origem, transcorrendo sua primeira 

infância, seja em outro grupo, no qual quer se integrar. Assim, Berger e Luckmann 

(2007) afirmam que estar em sociedade significa participar da dialética da 

sociedade. Entretanto, o indivíduo não nasce membro desta sociedade; nasce 

com a predisposição para isso e, posteriormente, torna-se integrante dela, 

constituindo sua base para compreensão dos semelhantes, além da apreensão do 

mundo como realidade social dotada de sentido.  

Isso só se torna possível pelos processos da socialização. A primeira 

socialização, classificada pelos autores como “socialização primária” é 

experimentada pelo indivíduo ainda na infância e em virtude dela, torna-se 

membro de uma sociedade. Subsequente está a “socialização secundária”, ou 

seja, um processo que introduz o indivíduo já socializado em novos setores do 

mundo.  

 A socialização primária tem um valor extremamente importante, podendo 

prevalecer em relação à estrutura básica de toda socialização secundária, pois 

todo indivíduo nasce inserido em uma estrutura social onde encontra os 

significados impostos e necessários, de tal modo que o real se torna “filtrado” para 

o indivíduo de acordo com sua própria localização na estrutura social. A partir do 

momento em que esse real é interiorizado, ele vai adquirindo sentido e o indivíduo 

vai aprendendo quais são os papéis sociais, ou seja, vai aprendendo e 

compreendendo o seu lugar no mundo. Como essa socialização implica em 

circunstâncias dotadas de emoção, a criança absorve os papéis e atitudes, 

interiorizando-os, tornando-os seus, gerando um processo de identificação com o 

real. Embora a criança não seja simplesmente passiva nesse processo, são os 
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adultos próximos que estabelecem as regras do jogo e, se a criança não tem 

como optar por outros significados, identifica-se com aqueles que lhe são 

oferecidos.  

Apesar de os conteúdos específicos interiorizados na socialização primária 

variarem naturalmente de uma sociedade para outra, ela permite uma clara visão 

desta importante etapa da vida humana.  

  O processo de socialização nunca será total, nem acabado, sendo assim, 

a socialização primária também não é para sempre, embora seja a base para 

outras etapas, cada vez mais independentes das determinações biológicas e 

dependentes das determinações sociais, ou seja, incorporadas pelos indivíduos 

por meio de sua vivência, como é o caso da socialização secundária, que se 

caracteriza pela interiorização dos chamados “submundos institucionais” e está 

ligada à aquisição de funções específicas com raízes na divisão do trabalho.    

 A socialização secundária exige aquisição de vocabulários próprios em 

certas funções – o que induz à interiorização de rotinas e interpretações em um 

campo institucional – além de situações tácitas que envolvem um processo de 

entendimento dos submundos que podem estar em contraste com aspectos 

adquiridos na socialização primária, podendo ocorrer crises causadas pelo 

reconhecimento de que aquele mundo herdado dos pais não é o único existente, 

embora tenha uma localização social muito particular. Dessa forma, “(...) o 

indivíduo estabelece então uma distância entre seu eu total e sua realidade, de um 

lado, e o seu eu parcial funcionalmente específico e a realidade deste, de outro 

lado” (Berger e Luckmann, 2007, p.190). 

 Enquanto na socialização primária a realidade é interiorizada quase 

automaticamente, na secundária necessita ser reforçada por técnicas específicas 

para produzir o processo de identificação e isso vai depender das motivações do 

indivíduo para a aquisição de novos conhecimentos. Portanto, há uma pressão 

social sobre os indivíduos proporcionando uma permanente construção humana, 

ora individual, ora coletiva, o que Dubar (2005) analisa sob o ponto de vista do 

“movimento da construção de identidades”, ou seja, construções sociais não 
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definitivas, sempre em processo de dualidade em relação às características 

internas e externas aos indivíduos.    

As instituições procuram cumprir o papel de legitimar os conhecimentos 

necessários que vão além daqueles interiorizados no ambiente familiar e, neste 

sentido, a escola tem uma função fundamental no processo de socialização, pois 

seu trabalho é calcado em identificações estabelecendo qual o papel do aluno, do 

professor, do pesquisador (um estranho), dos pais, dos funcionários. Entretanto, 

se tudo está estabelecido e planejado para acontecer de tal forma, por que 

ocorrem as mudanças?  

Pode-se pensar a respeito disso a partir da própria dinâmica da sociedade 

que se altera, se modifica pelas interações sociais, culturais, políticas e de classes 

sociais e, portanto, não se pode prescindir de considerá-las quando se trata de 

compreender a socialização humana e, especialmente, a socialização do 

professor, pois esta, também deve ser entendida como um processo contínuo ao 

longo de sua trajetória. 

 Sendo assim, a aprendizagem sobre aspectos da docência pode acontecer 

já na socialização primária, nas experiências escolares ou nas expectativas da 

sociedade em relação à profissão, também presentes na socialização secundária. 

Desta forma é também na condição de aluno que o futuro professor aprende sobre 

a profissão docente, observando as crenças, os valores, os comportamentos, as 

normas, os rituais, enfim, a cultura veiculada. Como a socialização está 

relacionada aos ambientes institucionais, no caso da docência, o papel do 

professor será desempenhado em uma instituição específica, ou seja, a escola.  

Neste contexto, questões já discutidas anteriormente retornam com 

intensidade, principalmente em relação aos modos de socialização do professor 

no ambiente escolar.  

O professor, assim como qualquer indivíduo, nasce inserido em uma 

estrutura social e, na medida em que encontra significados para sua localização 

nessa estrutura, torna-se membro da sociedade, interiorizando-a e constituindo 

assim seu primeiro mundo. Contudo, por meio da sua vivência, fortes 

determinações sociais são incorporadas pela interiorização de “submundos 
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institucionais”, o que exige a compreensão de situações que podem entrar em 

conflitos com os “mundos” adquiridos anteriormente. Neste aspecto destaca-se o 

papel da escola em forjar referências sobre a profissão docente, de modo que já 

se começa a aprender sobre a profissão de professor sendo aluno.  

Diante disso, pode-se pensar sobre a seguinte questão: na opinião do 

professor a escola se torna diferente quando ele retorna para lecionar? Embora, a 

princípio seja um ambiente conhecido, o que pode fazer com que o professor se 

sinta um estranho? Por outro lado, como ele procede para se familiarizar e se 

sentir membro desta instituição? Quais interferências podem fazer com que ele se 

sinta ou não um professor? Como o processo de socialização pode interferir no 

seu trabalho, na sua carreira e na constituição da sua identidade?      

Considerando que a socialização secundária está ligada à aquisição de 

funções específicas com raízes na divisão do trabalho, quando o professor, 

especialmente o iniciante, chega à escola, já socializado de acordo com sua 

trajetória, é agora introduzido em novos setores. Ele começa a estabelecer novas 

relações, adquirir novos vocabulários e neste contexto, conflitos podem surgir, em 

relação aos aspectos trazidos até então. Sendo assim, como este professor se vê 

no seu ambiente de trabalho? Como ele passa a ser visto pelos colegas e também 

pelos demais agentes da escola? O que ele percebe? O que segue? O que 

rejeita? Como essas questões podem influenciar na constituição de sua identidade 

docente? 

Portanto, são férteis as possibilidades de pesquisa, principalmente, quando 

se considera o processo de construção da identidade profissional e a socialização 

do professor recém chegado à escola, trazendo aspectos adquiridos ao longo de 

sua história de vida e processos de formação e socialização primária e 

secundária. Será que este indivíduo procura somente se conformar à cultura 

existente no grupo reproduzindo suas tradições e valores gerais ou procura 

também se fazer reconhecer pelos outros, agindo de forma não passiva 

preenchendo um papel ativo?   

Dubar (2005) acrescenta duas questões a respeito: 
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1. Há estruturas sociais ou tipos de sociedade que implicam, da parte 
de seus membros, rupturas sistemáticas entre socialização primária e 
secundária? 

2. Em que o ‘êxito’ de uma socialização secundária está ligado às 
condições e aos resultados da socialização primária? (Dubar, 2005, 
p. 124).  

 

A ruptura da socialização primária, segundo o autor – apoiado na discussão 

realizada também por Berger e Luckmann (2007) – pode ocorrer em função de a 

socialização secundária construir uma identidade mais satisfatória ou mais 

consistente no que tange aos saberes e relações sociais, que se ligam às 

pressões exercidas sobre os indivíduos para o êxito do processo de transformação 

social e não somente de reprodução da ordem social. Por outro lado, a 

socialização secundária não consegue apagar totalmente a identidade geral 

construída na socialização primária, mas pode sim transformar uma identidade 

especializada em outra, sob condições institucionais bem definidas. Assim, há a 

necessidade de precisar quais as relações que unem a identidade geral, resultante 

da socialização primária, às especializadas que se formam ao longo da 

socialização secundária, considerando que a identidade não é dada, mas sim 

construída e deverá ser (re)construída em uma incerteza maior ou menor e mais 

ou menos duradoura.  

Neste caminho, com a intenção de propor uma teoria sociológica da 

identidade, Dubar (2205) define: 

 

Desse ponto de vista, a identidade nada mais é que o resultado a um só 
tempo estável e provisório, individual e coletivo, subjetivo e coletivo, 
biográfico e estrutural, dos diversos processos de socialização que, 
conjuntamente, constroem os indivíduos e definem as instituições. 
(Dubar, 2005, p. 136).  
 

  A identidade é, portanto, produto das sucessivas socializações e o cerne 

da sua teoria está na articulação de dois processos identitários heterogêneos, de 

tal forma que cada um pode ser identificado pelo outro, ou, por outro lado, pode 

recusar essa identificação e se definir de outra forma. Em ambos os casos a 

identificação utiliza categorias disponíveis e socialmente legítimas.  
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Com efeito, é pela e na atividade com os outros, o que implica um 
sentido, um objetivo e/ou uma justificação, uma necessidade, que um 
indivíduo é identificado e levado a endossar ou a recusar as 
identificações que recebe dos outros e das instituições.  (Dubar, 2005, p. 
138).  

 

O primeiro dos processos identitários – classificado pelo autor como 

processo biográfico – trata da interiorização ativa e incorporação da identidade 

pelos próprios indivíduos; só pode ser analisada no interior das trajetórias sociais 

pelas quais e nas quais os indivíduos constroem “identidades para si”, ou seja, a 

história contada por eles mesmos a respeito do que são.  No segundo processo – 

relacional – a identidade é atribuída pelas instituições e pelos agentes que estão 

em interação direta com os indivíduos; só pode ser analisada no interior dos 

sistemas nos quais os indivíduos estão envolvidos, resultando em relações de 

poder entre os envolvidos.  

Quando os resultados entre os dois processos são diferentes há um 

desacordo entre a identidade conferida a uma pessoa e aquela que ela mesma se 

atribui, podendo resultar em um processo estratégico com a intenção de minimizar 

a distância entre as duas identidades, denominado por Dubar (2005) como 

“estratégias identitárias”:  

 

Elas podem assumir duas formas: ou a de transações ‘externas’ entre o 
indivíduo e os outros significativos, visando a tentar acomodar a 
identidade para si `a identidade para o outro (transação denominada 
‘objetiva’), ou a de transações ‘internas’ ao indivíduo, entre a necessidade 
de salvaguardar uma parte de suas identificações anteriores (identidades 
herdadas) e o desejo de construir para si novas identidades  no futuro 
(identidades visadas), com vistas a tentar assimilar a identidade-para-o-
outro à identidade-para-si. Essa transação, denominada subjetiva, 
constitui um segundo mecanismo central do processo de socialização 
concebido como produtor de identidades sociais.  (Dubar, 2005, p. 140).  

 

 A abordagem sociológica desenvolvida pelo autor faz da articulação entre 

essas duas transações a chave do processo de construção das identidades 

sociais. Além disso, a questão central está nas relações estabelecidas entre as 

identidades herdadas, aceitas ou recusadas pelos sujeitos com as identidades 

visadas, envolvendo um processo de continuidade ou de ruptura àquelas 

precedentes; isso depende dos modos de reconhecimento pelas instituições 
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legítimas e também por seus agentes, numa relação direta com os sujeitos 

envolvidos. 

Neste sentido, reforça-se a importância dos processos de socialização na 

construção da identidade. No caso da carreira docente, inicia-se ainda na 

condição de aluno, com observações e experiências vivenciadas ainda na 

infância, no ambiente familiar, passando pela longa vida escolar, posteriormente 

retornando à escola como professor. São anos de convivência com posições ou 

contradições, que podem proporcionar a construção, a desconstrução ou a 

reconstrução humana em um constante movimento, ora individual, ora coletivo, 

proporcionando a construção da identidade docente. São acordos e desacordos, 

além de freqüentes negociações, envolvendo a qualidade das relações, a 

linguagem, o vocabulário, enfim atitudes de enfrentamento ou aceitação presentes 

nos processos de socialização.    

Tal abordagem supõe relativa autonomia e necessária articulação entre as 

transações “externa” e “interna”, entre os processos (relacional e biográfico), 

porém de forma evolutiva, conforme demonstrado por Dubar (2005), no Quadro 3 

a seguir: 
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Quadro 03: Processos identitários segundo Dubar (2005)  

 

Processo relacional Processo biográfico 

* 

* 

Identidade para o outro 

* 

* 

* 

* 

Identidade para si 

* 

* 

Atos de atribuição 

“Que tipo de homem ou de mulher você é”= dizem que 

você é    

* 

* 

Atos de pertencimento 

“Que tipo de homem ou de mulher você quer ser”= 

você diz que você é    

* 

* 

Identidade – numérica (nome atribuído)  

 genérica (gênero atribuído) 

* 

* 

Identidade social “virtual” 

* 

* 

Identidade predicativa de Si  

(pertencimento reivindicado) 

* 

* 

Identidade social “real” 

* 

* 

Transação objetiva entre  

- identidades atribuídas/propostas 

- identidades assumidas/incorporadas 

* 

* 

Transação subjetiva entre  

- identidades herdadas 

- identidades visadas 

* 

* 

Alternativa entre 

 - cooperação/reconhecimento 

- conflitos/não reconhecimentos  

* 

* 

“Experiência relacional e social do PODER” 

* 

* 

Alternativa entre 

 - continuidades → reprodução 

- rupturas → produção  

* 

* 

“Experiência de estratificações, discriminações e 

desigualdades sociais” 

* 

* 

Identificações com instituições consideradas 

estruturantes ou legítimas  

* 

* 

Identificação com categorias consideradas atraentes 

ou protetoras 

* 

* 

*Identidade social marcada pela dualidade* 

Fonte: Dubar, C. A socialização: construção das identidades sociais e profissionais. São Paulo: Martins 

Fontes, 2005. Quadro 6, p. 142.  
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    As esferas da formação e do trabalho constituem áreas pertinentes nas 

identificações sociais dos indivíduos, se considerarmos que os modos de 

construção das categorias sociais, a partir dos campos escolar e profissional, 

adquirem legitimidade. Por outro lado, não é necessário reduzir as identidades 

sociais apenas aos níveis de formação ou situação de emprego ou trabalho. Antes 

da identificação profissional, o indivíduo já herdou outras identidades (sexual, 

étnica, de classe social, política, religiosa, etc.). A escola elementar e as 

categorizações de seus parceiros (professores, colegas), por exemplo, constitui 

um momento decisivo para a primeira construção da identidade social. São 

aspectos que envolvem o processo identitário biográfico do sujeito, que serão 

confrontados com a sua entrada no mercado de trabalho, um momento essencial 

da construção de uma identidade autônoma:  

 

É do resultado dessa primeira confrontação que dependerão as 
modalidades de uma identidade ‘profissional’ básica que constitua não 
somente uma identidade no trabalho, mas também e sobretudo uma 
projeção de si no futuro, a antecipação de uma trajetória de emprego e a 
elaboração de uma lógica de aprendizagem, ou melhor, de formação.   
(Dubar, 2005, p. 149).  

 

Este é o grande desafio dos cursos de formação e da recepção dos 

iniciantes nas escolas. Entretanto, essa primeira identidade profissional “para si” 

não é definitiva. É freqüentemente confrontada com transformações, estando 

destinada a ajustes e adaptações sucessivas. É nas relações de trabalho que são 

experimentados os enfrentamentos dos desejos em relação ao reconhecimento e 

ao campo movediço e complexo do poder.  

Neste sentido, compreende-se melhor a necessária articulação dos dois 

processos identitários:   

 

Se o processo biográfico pode ser definido como uma construção no 
tempo, pelos indivíduos, de identidades sociais e profissionais a partir 
das categorias oferecidas pelas instituições sucessivas (família, escola, 
mercado de trabalho, empresa...) e consideradas a um só tempo 
acessíveis e valorizadoras (transação ‘subjetiva’), o processo relacional 
concerne ao reconhecimento, em um momento dado e no interior de um 
espaço determinado de legitimação, das identidades associadas aos 
saberes, competências e imagens de si propostos e expressos pelos 
indivíduos nos sistemas de ação. A articulação desses dois processos 
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representa a projeção do espaço-tempo identitário de uma geração 
confrontada com as outras em sua trajetória biográfica e em seu 
desenvolvimento espacial. As formas sociais dessa articulação 
constituem ao mesmo tempo a matriz das categorias que estruturam o 
espaço das posições sociais (alto/baixo, mas também no/fora do 
emprego) e a temporalidade das trajetórias sociais 
(estabilidade/mobilidade, mas também continuidade/ruptura).  (Dubar, 
2005, p. 156).  

 

 Desta forma, percebe-se que o que prevalece é a articulação de dois 

processos complexos, porém autônomos. São modos de articulação entre a 

transação objetiva e a subjetiva, compromissos internos e negociações externas 

que caracterizam as identidades profissionais e sociais, associadas a 

configurações específicas de saberes, que são construídas por meio da 

diversidade de processos de socialização, que inicialmente combinam 

mecanismos de desenvolvimento das capacidades, construindo regras, valores, 

oriundos da família e, posteriormente, do universo escolar e grupos etários nos 

quais as crianças realizam suas primeiras experiências de cooperação, 

assimilando, assim, as primeiras identidades por meio de acomodações 

sucessivas. Essa socialização, também contribui para as referências culturais 

pelas quais irão se desenvolver a identificação aos grupos de pertencimento e de 

referência, além da interiorização de aspectos culturais gerais, especializados, 

opcionais e individuais, antecipando suas socializações posteriores que, por sua 

vez, se inscrevem em trajetórias sociais que implicam na validação de capitais 

econômicos e culturais desiguais no início e com rentabilidade diferente conforme 

os campos da prática social.  

Assim, essa socialização contínua é inseparável das transformações 

estruturais que atingem os sistemas de ação e induzem modificações periódicas 

das identidades previamente constituídas.    

 

 

_______________________ 
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Diante dos aspectos discutidos pelos autores, brevemente apresentados, a 

respeito dos professores e seus processos de formação, socialização e 

construção de identidade profissional justifica-se a realização deste estudo, 

envolvendo o professor iniciante de Química no ensino médio. 

Prevê-se que a apresentação dos conceitos possa ser ampliada, 

posteriormente, articulando-os à análise dos dados da pesquisa empírica, 

apresentados nesta tese, nos próximos capítulos.   
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CAPÍTULO 2 
 

 
Estudo preliminar: o contexto da pesquisa 

 

 

O presente capítulo se constitui por dois contornos: 

I) Contextualizar o ensino médio no Brasil com destaque para a área de Química e 

seus respectivos professores;  

II) Proporcionar o contexto do desenvolvimento desta pesquisa, explicitando 

situações vivenciadas no período de coleta de dados e procura por professores de 

Química iniciantes na carreira docente. 

 

 

        2 .1 )  O ENSINO MÉDIO NO BR ASIL  

 

Conforme discutido anteriormente, o ensino médio brasileiro apresenta um 

campo fértil para pesquisas, principalmente envolvendo a área do ensino da 

Química, pois os estudos existentes, além de serem poucos, geralmente exploram 

conceitos específicos, comparações de metodologias, atividades experimentais com 

pouca ênfase no professor, especialmente no contexto de sua inserção e 

socialização com a cultura da escola.    

De acordo com a Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases (LDB) a 

organização da educação brasileira está disposta em duas etapas: a educação 

básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio) e educação superior. 

O art. 22, dessa Lei, define que “A educação básica tem por finalidades desenvolver 

o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 

cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores”.  Além disso, o art. 35 localiza o ensino médio como a etapa final da 

educação básica, com duração mínima de três anos, com as seguintes finalidades:   
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I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 
fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 
II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de 
ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 
III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 
IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 
relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

 

Na sequência, de acordo com o art. 36 o currículo do ensino médio 

também:  

 

I – destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, das 
letras e das artes; o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura; a 
língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício 
da cidadania; 
II – adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos 
estudantes; 
III – será incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, escolhida 
pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, dentro das disponibilidades 
da instituição. 
§ 1º. Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão organizados de tal 
forma que ao final do ensino médio o educando demonstre: 
I - domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna; 
II - conhecimento das formas contemporâneas de linguagem; 
III - domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários ao exercício da 

cidadania. 
§ 2º. O ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o 
exercício de profissões técnicas. 
§ 3º. Os cursos do ensino médio terão equivalência legal e habilitarão ao prosseguimento 
de estudos. 
§ 4º. A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a habilitação profissional, 
poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em 
cooperação com instituições especializadas em educação profissional. 

 

As áreas de conhecimento (Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; 

Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas 

Tecnologias), que devem estar presentes na base nacional dos currículos das 

escolas de ensino médio, podem ser organizadas em projetos e/ou disciplinas, 

respeitando a autonomia dos estabelecimentos de ensino. Especificamente a área 

Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias engloba os conteúdos 

voltados para a Química, que geralmente são trabalhados, na maioria das escolas, 
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na forma de disciplina. Essa área objetiva a constituição de habilidades e 

competências permitindo aos alunos:   

 

a) Compreender as ciências como construções humanas, entendendo como elas se 
desenvolvem por acumulação, continuidade ou rupturas de paradigmas, relacionando 
o desenvolvimento científico com a transformação da sociedade.  

b) Entender e aplicar métodos e procedimentos próprios das ciências naturais. 
c) Identificar variáveis relevantes e selecionar os procedimentos necessários para a 

produção, análise e interpretação de resultados de processos ou experimentos 
científicos e tecnológicos. 

d) Apropriar-se dos conhecimentos da Física, da Química e da Biologia e aplicar esses 
conhecimentos para explicitar o funcionamento do mundo natural, planejar, executar e 
avaliar ações de intervenção na realidade natural 

e) Compreender o caráter aleatório e não-determinístico dos fenômenos naturais e 
sociais. 

f) Compreender a necessidade de utilizar instrumentos adequados para medidas, 
determinação de amostras e cálculo de probabilidades. 

g) Compreender conceitos, procedimentos e estratégias matemáticas e aplicá-las a 
situações diversas no contexto das ciências, da tecnologia e das atividades cotidianas. 

h) Identificar, analisar e aplicar conhecimentos sobre valores de variáveis, representados 
em gráficos, diagramas ou expressões algébricas, realizando previsão de tendências, 
extrapolações/interpolações e interpretações. 

i) Analisar qualitativamente dados quantitativos representados gráfica ou 
algebricamente, relacionados a contextos socioeconômicos, científicos ou cotidianos. 

j) Identificar, representar e utilizar conhecimentos geométricos para o aperfeiçoamento 
da leitura, da compreensão e da ação sobre a realidade. 

k) Entender a relação entre o desenvolvimento das ciências naturais e o 
desenvolvimento tecnológico e associar as diferentes tecnologias aos problemas que 
se propõem solucionar. 

l) Entender o impacto das tecnologias associadas às ciências naturais na vida pessoal, 
nos processos de produção, no desenvolvimento e na vida social. 

m) Aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais na escola, no trabalho e em 
outros contextos relevantes para sua vida. Compreender conceitos, procedimentos e 
estratégias matemáticas e aplicá-las a situações diversas no contexto das ciências, da 
tecnologia e das atividades cotidianas. (Brasil, 2002, p. 125 e 126). 

 

 Os estabelecimentos que atendem ao ensino médio no Brasil podem ser 

públicos ou privados e, embora determine duração mínima de três anos, a 

legislação não estabelece idade mínima para o acesso ao ensino médio; no 

entanto, devido à oferta obrigatória do ensino fundamental dos sete aos 14 anos, 

este acesso pode ocorrer a partir dos 15 anos (Brasil, 2002, p. 123). Apesar dos 

movimentos de expansão, nas décadas de 1970 e 1980 em relação ao ensino 
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fundamental e na década de 1990 ao ensino médio14, apenas 32% dos jovens entre 

15 e 17 anos estavam matriculados no ensino médio em 2002. São sinais que 

colocam o Brasil “bem abaixo de países mais desenvolvidos, como a França e a 

Inglaterra, onde mais de 80% da população nessa faixa etária frequenta escola de 

nível secundário, ou mesmo comparando com os vizinhos da América do Sul, como 

a Argentina e o Chile” (Brasil, 2002, p. 129).  

Em 2005, constatou-se que a porcentagem de matrículas da população 

com idade prevista para cursar o ensino médio, aumentou para 51,9%, embora, em 

2008, regredisse apresentando mais de 50% de jovens entre 15 a 17 anos não 

matriculados nesta etapa da educação básica.  

Além disso, “milhões de jovens, com mais de 18 anos, e adultos não 

concluíram o ensino médio, configurando uma grande dívida da sociedade com esta 

população” (Brasil, 2008, p. 3).   

De todo modo, é evidente a necessidade de maior dedicação no sentido de 

incentivar os jovens de 15 a 17 anos para o ensino médio, assim como direcionar 

estudos que possam desvendar a realidade deste nível de ensino. 

A seguir pode-se analisar a evolução das matrículas no ensino médio, 

envolvendo primeiramente o período de 1991 a 2006 e, posteriormente, o período 

entre 2006 a 2008, conforme as Tabelas 4 e 5 apresentadas a seguir: 

 

TABELA 4: EVOLUÇÃO DA MATRÍCULA NO ENSINO MÉDIO (1991 – 2006) 

Abrangência 

Geográfica 

1991 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Brasil 3.772.698 8.192.948 8.398.008 8.710.584 9.072.942 9.169.357 9.031.302 8.906.820 

Norte 202.544 571.594 621.095 663.943 706.843 726.537 739.565 755.773 

Nordeste 833.477 1.923.582 2.114.290 2.312.566 2.515.854 2.606.661 2.669.335 2.692.512 

Sudeste 1.894.293 3.914.741 3.874.218 3.890.002 3.970.810 3.940.359 3.767.400 3.597.691 

Sul 581.678 1.206.688 1.201.306 1.220.301 1.250.037 1.248.473 1.221.253 1.213.531 

Centro-Oeste 260.706 576.343 587.099 623.772 629.398 647.327 633.749 647.313 

Fonte: Brasília, 2008 

 

                                                 
14 No período de 1990 a 1999, a matrícula no ensino médio passou de 3 milhões e 500 mil alunos para 7 
milhões e 800 mil. (Brasil, 2002, p. 129) 
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De acordo com os dados acima, confirma-se o grande avanço nas 

matrículas do ensino médio na década de 90, podendo-se dimensionar os números 

da expansão: de 1990 a 2000 o número de matrículas mais que duplicou, ou seja, 

um avanço significativo. Entre 2000 e 2004 houve um aumento, porém, modesto e, 

posteriormente, iniciou-se o declínio do número de matrículas no ensino médio no 

Brasil. Isso fica mais claro verificando a evolução das matrículas no ensino médio 

nos anos mais recentes, destacando a região Sudeste e o estado de São Paulo 

(objeto de estudo deste trabalho), além da distribuição das matrículas nos 

estabelecimentos de ensino, conforme demonstra a Tabela 5 a seguir: 

 

TABELA 5: EVOLUÇÃO DA MATRÍCULA NO ENSINO MÉDIO (2006 - 2008) 

2006 Brasil Região Sudeste Estado de São Paulo 

Total de matrículas 8.906.820 3.597.691 1.813.795 

Estabelecimentos Federais  67.650 24.690 365 

Estabelecimentos Estaduais 7.584.391 3.022.967 1.545.115 

Estabelecimentos Municipais 186.045 57.380 16.836 

Estabelecimentos Particulares 1.068.734 492.654 251.479 

 

2007 Brasil Região Sudeste Estado de São Paulo 

Total de matrículas 8.369.369 3.353.266 1.723.492 

Estabelecimentos Federais  68.999 27.208 1.780 

Estabelecimentos Estaduais 7.239.523 2.846.579 1.475.023 

Estabelecimentos Municipais 163.779 57.240 19.346 

Estabelecimentos Particulares 897.068 422.239 227.343 

 

2008 Brasil Região Sudeste Estado de São Paulo 

Total de matrículas 8.037.039 3.290.056 1.728.781 

Estabelecimentos Federais  34.376 18.223 1.395 

Estabelecimentos Estaduais 6.953.894 2.784.962 1.482.518 

Estabelecimentos Municipais 105.280 46.067 14.678 

Estabelecimentos Particulares 943.489 440.804 230.190 

Fonte: Censo Escolar15 - Sinopses Estatísticas: 2006, 2007 e 2008. 

                                                 
15 O Censo Escolar da Educação Básica é uma pesquisa declaratória que levanta informações estatístico-
educacionais sobre as diferentes etapas da educação básica, sendo realizada anualmente junto aos 
estabelecimentos de ensino públicos e privados de todo o País. Os resultados do Censo são utilizados por 
técnicos, gestores, pesquisadores e estudiosos da educação para elaboração de diagnósticos e análises sobre o 
sistema educacional e também para a avaliação e acompanhamento das políticas educacionais. Serve, ainda 
como referência para o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), indicador utilizado 
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 A partir de 2005 inicia-se, portanto, um declínio do número de matrículas 

do ensino médio no Brasil (assim como, na região Sudeste e no estado de São 

Paulo) chegando em 2008 com um número inferior ao do ano 2000. Entre as 

regiões brasileiras, a região Sudeste se destaca mantendo a taxa de 

aproximadamente 40% do total de matrículas brasileiras. E, dentro dessa região, o 

estado de São Paulo representa maioria com taxa de matrículas em torno de 50%.  

Em relação aos estabelecimentos que oferecem o ensino médio no Brasil, o 

destaque permanece para os estaduais, com significativa vantagem. Na sequência, 

seguem os estabelecimentos privados e depois os municipais e federais. Desta 

forma, a rede pública, nesses últimos anos, responde pela oferta de 

aproximadamente 88% das vagas no ensino médio.  

Diante do quadro apresentado, tem sido frequente a discussão a respeito 

da necessidade de aumentar o acesso ao ensino médio e efetivar sua 

universalização. O parâmetro de comparação, para isso, é o ensino fundamental, 

com quase 100% da população entre sete a 14 anos na escola, levando ao 

entendimento da universalização do ensino fundamental no Brasil.  

 

(...) Como, obviamente, para ingressar no ensino médio o jovem de 15 
anos precisa ter concluído o ensino fundamental, a discussão sobre a 
viabilidade de universalizar o ensino médio na data proposta passa, 
necessariamente, pela análise da situação atual do ensino fundamental. 
Portanto, antes de falar em universalizar o ensino médio, é preciso refletir 
sobre o conceito de universalização no ensino fundamental. (Goulart, 
Sampaio e Nespoli, 2006, p. 09).  

 

Diante disso, comparando as taxas de escolarização bruta e líquida nos 

níveis de ensino fundamental, médio e superior e mostrando sua evolução nos anos 

de 1996 a 2003, os autores acrescentam:  

 

                                                                                                                                                     
para estabelecer as metas do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e distribuir recursos de programas 
educacionais do Ministério da Educação.Os dados de matrículas do Censo Escolar são, ainda, a base de 
referência para a definição dos coeficientes de distribuição do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). O Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), por intermédio da Diretoria de Estatísticas Educacionais 
(Deed), periodicamente avalia e aperfeiçoa a realização do Censo Escolar, atualizando conceitos e conteúdos 
utilizados.   
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(...) Embora o País tenha atingido um nível de acesso à escola da 
população de 7 a 14 anos, praticamente universal, o nível de 
escolaridade média da população de 15 anos ou mais é de apenas 6,7 
anos. Esse aparente paradoxo pode ser explicado pela baixa eficiência 
do sistema educacional brasileiro em produzir concluintes, pois, se por 
um lado, o acesso é quase universal, por outro, ainda é baixo o 
percentual daqueles que concluem o ensino fundamental, sobretudo na 
idade adequada. Haveria, portanto, uma população de quase 20% que já 
poderia cursar o ensino médio, mas que ainda permanece retida no nível 
anterior, sem contar aqueles que evadiram. (Goulart, Sampaio e Nespoli, 
2006, p. 10).  

 

Além disso, é necessário considerar que ainda há municípios em todas as 

regiões do Brasil que não oferecem o nível médio de ensino, portanto, esse nível 

não dispõe de oferta, sendo isso um grande complicador para sua universalização.  

Um trabalho importante para contextualizar o ensino médio no Brasil, 

mostrando a organização da educação no país, a partir da compreensão de 

movimentos internos e externos à elaboração e tramitação da legislação 

educacional, destaca o permanente e o provisório envolvendo o período de 1930 a 

1996, constituindo, assim, a expansão do ensino médio um dos argumentos de 

sustentação do estudo:  

 

Da década de 1930 para cá, a possibilidade de ascensão social aliada a 
políticas públicas ‘democratizantes’ colocou muitos jovens nos bancos 
escolares, ainda que isso não tenha significado presença maciça das 
camadas populares neste âmbito de escolaridade. Até 1970, os números 
que retratam a expansão, embora se refiram ao grau médio, abrangem 
também as séries de 5ª a 8ª; apenas uma análise projetiva pôde ser, 
portanto, efetuada. Visualiza-se assim o montante: 1932 a 1954 houve 
um acréscimo de 864% (540.902) de alunos matriculados e de 379% 
(1795) de estabelecimentos de ensino (Fonseca, 2004); dados de 1961 
demonstram que a maioria dos municípios de certos estados do país – 
ex. São Paulo, 301 dos 505 e Rio Grande do Sul, 114 dos 152) – 
possuíam estabelecimentos secundários (Werebe, 1968). A partir de 
1970, já com dados específicos sobre o que hoje se denomina ensino 
médio, pode-se assim dimensionar os números da expansão: de 1972 a 
1985 a matrícula mais que duplicou, saltando de 1330.251, em 1972, 
para 3.165.577, em 1985 (Germano, 1994); de 1988 a 1997, o 
crescimento de demanda superou 90% das matrículas até então 
existentes (Quinteiro, 1998). Evidentemente, esse fenômeno causou uma 
série de impactos na educação nacional no que tange a esse âmbito de 
escolaridade, dentre eles a falta de professores habilitados para ocupar 
os novos cargos. (Reis, 2006, p. 14 e 15).  
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A questão central no trabalho de Reis (2006) trata do professor do ensino 

médio, sua formação e seleção, destacando a pouca atenção dada a este nível de 

ensino que possui como desafio o trabalho com jovens. Ao longo de seu estudo, a 

autora percebeu na legislação sobre educação que  

 

(...) A provisão de professores (ato provisório e precário) se impôs ao 
longo de toda a história, coexistindo com iniciativas de exigência de 
qualificação, sobretudo após a década de 1930 quando o ensino superior 
passou a ser incumbido da tarefa de preparar o futuro professor para o 
ensino secundário por se acreditar imprescindível a associação entre 
ensino e pesquisa na esfera da formação. Nesse sentido, pode-se notar 
quão aligeiradas foram as propostas para a formação de professores 
discursadas pelas sucessivas tentativas de reformas de ensino, 
imprimindo na própria lei um descompasso tal que abarcasse dispositivos 
prevendo os anseios de mudança bem como outros que garantissem um 
atendimento à situação real da falta de professores para ocupar as vagas 
decorrentes da expressiva expansão pela qual o ensino médio passou ao 
longo de décadas. (...). As condições sociais e educacionais que levam a 
falta de professores qualificados para atuar no ensino médio impediram a 
presença, no texto da lei, de artigos transitórios que garantissem a 
cobertura de certa demanda, mesmo deixando de atender aos requisitos 
de seleção, atrelados à formação, na própria lei exigidos. E quando se 
instaurou uma determinação legal, a exemplo da última LDB (lei 
9394/96), que buscou por fim a essa situação específica eliminando tais 
artigos transitórios – como que almejando instaurar mudanças radicais, 
num apagamento do passado – o que se percebeu é que as ações do 
sistema pouco ou nada se alteraram. (Reis, 2006, p. 153 e 154).     

  

Embora a atual LDB (Lei nº 9.394/96) afirme que a “formação de docentes 

para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, 

de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação” (art. 

62), é necessário dar ênfase aos estudos envolvendo a formação docente, 

verificando, por exemplo, quem são os professores que estão trabalhando no 

ensino médio atualmente. Desde suas origens, processos de formação até a 

atuação no sistema escolar. Trata-se, portanto, de um campo fértil, justificando a 

necessidade de estudos nesse nível de ensino: 

 

(...) O ensino médio configurou-se historicamente como um campo 
minado por relações de força e poder, palco de disputas e alvo constante 
das sucessivas políticas educacionais, supondo-se que deveria aguçar, 
portanto, a realização de quantidade mais expressiva de investigações. A 
baixa incidência de estudos se comprova em revisão efetuada nos anais 
de três importantes eventos acadêmicos: o XII Encontro Nacional de 
Didática e Prática de Ensino (Endipe), o VI Encontro de Pesquisa em 
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Educação da Região Sudeste e a 27ª Reunião Anual da Associação 
Nacional de Pós-Graduação em Educação (Anped), todos realizados em 
2004. Apenas dois trabalhos em cada um dos encontros tinham como 
foco o ensino médio; ou seja, 6 produções somando-se os três eventos.   
(Reis, 2006, p. 14).  

 

São informações que corroboram o estudo de Mariano (2006) em relação 

às produções da Anped e Endipe, no período entre 1995 a 2004, reforçando a 

pouca ênfase nesse nível de ensino. Além disso, intensificam o debate a respeito 

das relações de poder postas historicamente e possíveis interferências nos 

processos de socialização e constituição de identidade docente.  

 

 

2.2) O CONTEXTO DA PESQUISA: O ENSINO MÉDIO EM ARARAQUARA – 

DESTAQUE PARA A ÁREA DE QUÍMICA E SEUS PROFESSORES 

 

Esta pesquisa procurou especificar a realidade de uma cidade (Araraquara), 

localizada no interior do estado de São Paulo e pertencente à região Sudeste do 

Brasil, que apresenta grande oferta de cursos de Licenciatura em Química. Sem a 

intenção de esgotar o assunto, procurou-se compreender aspectos da rede pública 

e privada de ensino e quem são os professores atuantes na área de Química, 

principalmente no que tange aos processos de socialização e constituição de 

identidades docentes.   

Para melhor entendimento do contexto na cidade, seguem nas Tabelas 6 e 

7 alguns dados demográficos e educacionais:  

 

Tabela 6: dados da cidade de Araraquara – Censo Demográfico 2000 
 

Pessoas residentes - resultados da amostra - 
municípios vigentes em 2001: 

 

 Pessoas residentes - 15 a 17 anos - 
municípios vigentes em 2001: 

 
182.471 habitantes  9.885 habitantes 

 
Fonte: IBGE, Resultados da Amostra do Censo Demográfico 2000 – Malha municipal digital do Brasil: situação em 
2001. Rio de Janeiro: IBGE, 2004. Nota: informações de acordo com a Divisão Territorial vigente em 01.01.2001 
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Tabela 7: dados da cidade de Araraquara – Censo Educacional 2009 
 

 Matrículas Docentes Escolas 

 Ensino médio - 2009 (1) 8.263 572 31 

 Ensino médio - escola pública estadual - 2009 (1) 6.311 341 15 

Ensino médio - escola pública federal - 2009 (1) 0 0 0 

Ensino médio - escola pública municipal - 2009 (1) 0 0 0 

Ensino médio - escola privada - 2009 (1) 1.952 231 16 

Fonte: (1) Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP – Censo 
Educacional 2009. Nota: atribui-se zero aos valores dos municípios onde não ocorrência da variável. 
 
OBS.: Estimativa da População 2009: 200.666 habitantes. (Fonte: IBGE)  

 

A seguir será exposto o contexto em que se desenvolveu este estudo, 

explicitando o caminho percorrido para a localização dos sujeitos, ou seja, 

professores iniciantes na carreira docente e atuantes na área de Química.  

Com o intuito de realizar um mapeamento dos professores de Química 

atuantes no ensino médio da rede de ensino de Araraquara, envolvendo as 

escolas públicas e particulares, iniciou-se uma busca pelo site da Diretoria de 

Ensino, no qual foi encontrada uma relação de todas as escolas da Diretoria, com 

respectivos telefones (alguns não atualizados) e endereços.  

 Embora a Diretoria contemple outras cidades na região, para maior 

viabilidade da pesquisa, optou-se por investigar somente as escolas de ensino 

médio da cidade de Araraquara, que, de acordo com o levantamento da Diretoria 

de Ensino, totalizavam 29, sendo 15 da rede pública do Estado de São Paulo e 14 

particulares16. 

 O primeiro contato com as escolas foi realizado por telefone, procurando-se 

confirmar a existência dos professores atuantes no ensino médio. Além disso, foi 

possível entender quais escolas ofereciam ensino médio regular, suplência e/ou 

tele curso. 

                                                 
16 A escola de ensino médio e profissionalizante, pertencente ao Centro Paula Souza, assim como, o ensino 
médio do SESI, ambos localizados na cidade Araraquara/SP, não foram inseridos na pesquisa, pois a priori já 
se conhecia a condição dos professores de Química dessas escolas, ou seja, eles não se enquadrariam nos 
critérios para classificá-los como professores iniciantes. Isso foi identificado por meio de conversas com os 
próprios professores em visitas às escolas.  



66 
 

 

O contato foi estabelecido com a direção ou coordenação pedagógica, na 

tentativa de explicar o interesse da pesquisa e a possível coleta de dados. Como 

eram muitas escolas, com realidades muito diferentes, os resultados desta 

primeira tentativa de entrada nas escolas foram, conforme o esperado, muito 

diversificados. Em alguns casos a receptividade foi muito positiva, abrindo o 

espaço para a coleta dos dados, inclusive marcando uma visita para uma 

conversa pessoal com a direção, coordenação e professores. Por outro lado, em 

algumas escolas não houve abertura para posteriores conversas, bem como foram 

descartadas outras tentativas de aproximação com o ambiente escolar. Entretanto, 

após algumas tentativas, ora por telefone, ora pessoalmente, a maioria das 

escolas, de alguma forma, concordou em colaborar com a pesquisa, embora em 

alguns casos tenha sido necessário realizar o contato direto com o professor, por 

meio de amigos ou indicações de conhecidos.   

Para realizar o mapeamento dos professores nas escolas e traçar seu perfil 

inicial, foi necessário aplicar um questionário (Anexo I) com questões sobre a 

formação e atuação profissional dos docentes. A princípio foi solicitado o 

preenchimento aos professores da área de ciências exatas e biológicas, pois 

como os cursos de formação, em geral, permitem atribuições para mais de uma 

disciplina, poderia haver, por exemplo, algum professor formado em Química 

dando aulas de Física ou Matemática, assim como algum professor formado em 

Biologia ou Física, dando aulas de Química. Além disso, havia professores 

eventuais e monitores, que também davam aulas de Química, independente da 

sua formação. A intenção era encontrar os licenciados e atuantes na disciplina de 

Química; entretanto, como este universo era desconhecido tornou-se necessária a 

procura desses professores em cada escola. 

 Em algumas escolas públicas foi possível conversar pessoalmente com 

alguns professores, aproveitando os horários de intervalo de aulas ou horários de 

HTPC17, pedindo para que eles participassem da pesquisa preenchendo os 

questionários que foram recolhidos em seguida18.  

                                                 
17 Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo 
18 Cumpre destacar aqui que a solicitação feita à Direção e Coordenação, bem como aos professores para 
participação na pesquisa, incluía o esclarecimento de que tal participação incluiria por parte do pesquisador 
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Entretanto, a maioria das escolas públicas não consegue reunir todo o 

corpo docente em HTPC, porque a participação do professor depende de onde ele 

tem o cadastro que o vincula a uma determinada escola que controla sua vida 

funcional e centraliza seu processo. Além disso, muitos professores trabalham em 

várias escolas, nos três períodos e, muitas vezes, não conseguem sequer 

conhecer os colegas e até os profissionais atuantes na coordenação pedagógica 

ou direção.  

Em relação às escolas particulares, de maneira geral, os contatos foram 

pelo telefone e ficaram centralizados na coordenação pedagógica. Foram poucas 

escolas que permitiram a entrada para explicação da pesquisa aos professores. A 

maioria solicitou que eu deixasse os questionários na recepção, juntamente com 

uma carta de apresentação explicando os objetivos da pesquisa, para 

posteriormente serem analisados pela direção da escola com o intuito de verificar 

se os professores poderiam respondê-los.  Em alguns casos, a coordenação não 

demonstrou sequer o menor interesse em colaborar, dificultando bastante o 

contato com os professores.  

Para melhor entendimento desta primeira etapa da pesquisa, são 

apresentadas a seguir algumas características das escolas de ensino médio.  

 

 

2.2.1. As escolas particulares de ensino médio de Araraquara-SP 

 

Inicialmente serão relatadas algumas aproximações às escolas particulares 

realizadas nos anos 2008 e 2009. Vale ressaltar que as informações são mais ou 

menos detalhadas de acordo com a recepção da pesquisa em cada escola.   

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
um Termo de Compromisso em relação ao anonimato e confidencialidade das informações prestadas e, por 
parte dos professores e escola, um Termo de consentimento livre e esclarecido em relação aos questionários 
preenchidos e às entrevistas concedidas. 
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 Escola Particular 1: localizada em um bairro afastado do centro da cidade e próxima a uma rodovia, a escola 
foi adaptada em um espaço que, anteriormente, pertenceu a outra escola particular. Tem mais três unidades em 
outras cidades além desta em Araraquara, instalada há poucos anos. No mesmo prédio, estudam alunos de 
ensino fundamental e médio em horários alternativos: 1ª ao 5ª ano no período da tarde e os maiores no período 
da manhã, totalizando, aproximadamente 110 alunos de ensino médio, estudando em três salas de aula. O 
primeiro contato foi com a coordenadora pedagógica da escola que solicitou que eu deixasse os questionários na 
secretaria para que ela os encaminhasse aos professores ao longo da semana.  Quando retirei os formulários, na 
secretaria, apenas três estavam preenchidos por professores de áreas distantes da Química. Entrei em contato 
com a coordenadora novamente para saber o que tinha acontecido e expliquei, mais uma vez, qual era o 
interesse da pesquisa. Ela alegou que faltou tempo para conversar com os professores, que foi uma semana com 
muitas atividades, etc. Diante disso, combinei com ela que deixaria mais questionários e os buscaria no próximo 
mês. Depois de quase dois meses, entrei em contato com a coordenadora, que me garantiu que estava tudo 
pronto. Quando peguei o envelope, novamente na secretaria, todos os formulários estavam em branco. Algum 
tempo depois, tentei novamente o contato com a coordenadora pedagógica, na tentativa de obter maiores 
informações. Desta vez, as únicas informações possíveis foram que os três professores que trabalhavam nesta 
escola estavam dando aulas há bastante tempo e não era possível inseri-los no processo de entrevistas.   
 

Escola Particular 2: trata-se de uma escola que pertence a uma rede de franquias que está há vários anos em 
Araraquara. Foi se modificando ao longo do tempo e atualmente conta com três unidades em prédios separados: 
I) educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental; II) 6º ano do ensino fundamental ao 2º ano do ensino 
médio; III) 3º ano do ensino médio e curso pré-vestibular. No total, a escola tem quatro professores atuando na 
disciplina de Química, em contato com aproximadamente 250 alunos distribuídos em sete salas de ensino médio. 
O contato inicial, explicando o interesse da pesquisa, foi com a coordenadora pedagógica, que solicitou uma 
carta de apresentação e mais informações sobre o trabalho, para serem encaminhados à diretoria da escola para 
análise. Depois de alguns dias entrei em contato para saber se poderia conversar com os professores e levar os 
questionários. A coordenadora me pediu para deixá-los na secretaria, para que ela mesma conversasse e 
pedisse o preenchimento aos professores. Depois de uma semana, a coordenadora entrou em contato me 
pedindo para buscar os questionários preenchidos, definindo dois professores para o processo de entrevistas. 

 

Escola Particular 3: é uma cooperativa de pais, sem finalidade lucrativa, que oferece, na mesma unidade, 
educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, em uma área total de 19.231m2 e 6900m2 de área 
construída.  São seis turmas atendendo, aproximadamente, 160 alunos de ensino médio. O contato pelo telefone 
com a coordenadora pedagógica foi muito positivo, o que rendeu, no dia seguinte, o convite de uma visita à 
escola para conversarmos pessoalmente, o que aconteceu na hora marcada. Desde a minha chegada na 
recepção fui muito bem recebida por todos; a coordenadora me levou até sua sala e lá conversamos a respeito 
da pesquisa. Quando mencionei a questão do professor iniciante, ela adiantou que quase todos os professores 
estavam naquela escola há muito tempo, em especial a única professora de Química, que está na escola desde 
sua fundação (em 04 de março de 1993). Portanto, apesar de grande interesse em colaborar, naquele momento 
não havia nenhum sujeito para participar da entrevista.  

 

Escola Particular 4: é uma escola que pertence a uma rede de franquias, atuando há bastante tempo na 
cidade de Araraquara e que, há poucos anos, montou uma nova estrutura com dois prédios localizados na 
mesma rua, em um bairro nobre da cidade. Um dos prédios comporta a educação infantil e o ensino fundamental. 
No outro, estudam seis turmas de ensino médio com, aproximadamente, 220 alunos além de cursos pré-
vestibular. O contato inicial foi, pelo telefone, com a coordenadora pedagógica, que me recebeu pessoalmente no 
dia seguinte. Após eu ter explicado o interesse da pesquisa, a coordenadora explicou que seria difícil eu 
encontrar sujeitos para a entrevista, pois a maioria dos professores desta escola estava lá há muito tempo, 
explicando: “(...) em geral, os professores entram para trabalhar com a gente e acabam se adaptando 
rapidamente, principalmente com relação ao material didático e ficam. Além disso, eles não têm muito tempo 
porque viajavam muito durante o trabalho (atuando em várias unidades) e o pouco tempo que eles têm, talvez 
eles prefiram investir em questões pessoais”. De todo modo, insisti para deixar os questionários e a 
coordenadora me disse que consultaria a direção e também os professores para saber “quais podem e querem 
participar” da pesquisa. Quando retornei após alguns dias, conforme combinado, havia apenas um questionário 
preenchido por um professor atuante nas disciplinas de Química, Física e Matemática e formado em Matemática 
(bacharelado). Posteriormente, conversando com um professor de outra escola (PA7), descobri que ele também 
atuava nesta escola (PA4), juntamente com mais três professores de Química. Entretanto esse professor também 
não era licenciado em Química. Sendo assim, nenhum professor desta escola participou do processo de 
entrevistas.   
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 Escola Particular 5: trata-se de uma das mais antigas escolas de ensino técnico de Araraquara localizada no 
centro da cidade há mais de 20 anos.  Atualmente oferece cursos técnicos, entre eles o de Química, apenas no 
período noturno, pois no período diurno funciona outra escola (PA2). A escola mantém quatro professores 
atuando no curso técnico em Química, com apenas uma turma com 17 alunos. O contato inicial foi com o 
coordenador pedagógico (funcionário da escola há 23 anos). Ele se mostrou muito disposto a colaborar e me 
pediu para deixar alguns questionários. Assim feito, dentre os quatro professores, apenas duas licenciadas foram 
convidadas a participar das entrevistas, por se enquadrarem no perfil de professoras iniciantes. 

 

Escola Particular 6: é uma escola que pertence a uma rede de franquias implantada em Araraquara em 1998. 
Atualmente oferece educação infantil e ensino fundamental em uma área de 41 mil m2 além de uma unidade no 
centro da cidade que abriga o ensino médio (com seis turmas e aproximadamente 110 alunos), curso pré-
vestibular e um pólo de uma universidade interativa. Depois de muitas tentativas, foi feito contato com o 
coordenador pedagógico que me pediu um prazo para conversar com a direção da escola a respeito da 
realização da pesquisa com os professores. Disse que aquela era a primeira vez que ocorria uma solicitação para 
realizar uma pesquisa na escola e, portanto, precisava verificar. De todo modo, já antecipou que com os alunos 
não era permitida a realização de pesquisas. Depois disso, o coordenador me pediu para deixar os questionários 
na secretaria da escola que, posteriormente, foram preenchidos por sete professores. Dentre esses, alguns ainda 
não eram formados e nem todos trabalhavam com a disciplina de Química. Dentre aqueles que se caracterizaram 
como iniciantes, três concordaram em participar das entrevistas. 

 

 Escola Particular 7: é uma das escolas particulares mais antigas de Araraquara (funcionando há mais de 80 
anos) localizada no centro da cidade. Atende desde educação infantil até o ensino médio em um prédio bastante 
amplo, compreendendo cerca de 70 alunos de ensino médio distribuídos em três turmas. O contato com o diretor 
proporcionou grande interesse em colaborar com a pesquisa. Durante nossa conversa, ele ressaltou sua 
formação, também em Química e destacou a importância de pesquisas nessa área. Quando conversamos a 
respeito do corpo docente da escola, ele adiantou que a maioria dos professores é viajante, ou seja, dão aulas 
em várias cidades e, portanto, teria pouca disponibilidade de tempo. Entretanto, se empenhou em conversar com 
o professor atuante na disciplina de Química. Pediu para eu deixar o questionário. Após seu preenchimento, 
solicitei ao diretor um contato com o professor. Ele verificou imediatamente essa possibilidade e aproveitou para 
mostrar a escola. Passamos pelos corredores, observando as salas de aula, o pátio, a sala de informática e o 
museu (com materiais referentes à história do colégio) próximo ao laboratório de Química, onde o professor 
estava dando aula. Quando a atividade experimental terminou o professor me levou até uma mesa próxima ao 
pátio para conversarmos. Ele me explicou que trabalhava em mais duas escolas (PA4 e PA9) e que após ter 
concluído o curso de bacharelado em Química estava cursando o primeiro ano de pedagogia. Embora a 
experiência docente do professor fosse menor que seis anos, pelo fato de ele não ser licenciado não foi possível 
selecioná-lo para o processo de entrevista.   

 

Escola Particular 8: trata-se de uma escola criada e administrada por professores, que teve início em 1993, 
com turmas de ensino médio e foi ampliando gradativamente sua atividade educacional, abrangendo, atualmente, 
três unidades próprias e duas parceiras. Na cidade de Araraquara a escola compreende o ensino fundamental de 
ciclo II e o ensino médio, além de cursos pré-vestibulares. No ensino médio estudam cerca de 60 alunos 
distribuídos em três turmas, três professores atuantes na disciplina de Química e também uma professora 
monitora para ajudar nos plantões de dúvida na disciplina. A coordenadora pedagógica recebeu muito bem a 
pesquisa na escola. Após nossa primeira conversa, ela adiantou que provavelmente dois professores poderiam 
colaborar com a pesquisa, pois se enquadravam nas características de iniciantes. Diante disso, deixei os 
questionários para preenchimento, o que resultou em apenas um professor para o processo de entrevistas.   

 

 Escola Particular 9: localizada em região nobre da cidade, Araraquara é uma das seis unidades de uma rede 
com mais de 40 anos de atividade no campo educacional. Referente ao ensino médio há apenas um professor 
atuando na disciplina de Química, envolvendo três turmas com, aproximadamente, 70 alunos. O contato foi feito 
somente pelo telefone com a coordenadora pedagógica que foi muito objetiva em informar que na escola não 
tinha professores iniciantes, todos os professores estavam há muitos anos na escola e, sendo assim, não teria 
sujeitos para a pesquisa. Solicitei deixar alguns questionários para um possível mapeamento dos professores 
atuantes na cidade e a coordenadora disse que não seria possível envolver os professores daquela escola. 
Conforme explicado anteriormente, na conversa com um professor em outra escola (PA7), foi evidenciado que 
ele também atuava nesta escola (PA9), porém como sua formação era bacharelado em Química, não foi possível 
selecioná-lo para o processo de entrevistas 
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Escola Particular 10: é um colégio católico fundado em 1932 e que, em 1995 passou a atuar em um prédio de 
três andares, localizado no centro da cidade de Araraquara. Comporta desde a educação infantil até o ensino 
médio, envolvendo aproximadamente 800 alunos no total. Em relação ao ensino médio são nove turmas, 
compreendendo cerca de 300 alunos. Durante o contato com o coordenador pedagógico, foi verificada a 
presença de três professores atuando na disciplina de Química, entretanto dois estavam na escola há bastante 
tempo e apenas uma professora se enquadrava nas características de iniciante. O coordenador me perguntou se 
eu gostaria de conversar pessoalmente com a professora e neste caso pediu para eu esperar até a hora do 
intervalo das aulas. Durante a espera, foi possível conhecer da escola, que apresentava muitas escadas, 
corredores compridos e estreitos e várias salas de aula. Na parte inferior do prédio estava localizada uma ampla 
quadra de esportes coberta, além de um grande pátio também coberto próximo a um parque com brinquedos 
infantis. Após a breve visita, aguardamos a professora na sala dos professores, que dispunha de uma grande 
mesa de madeira no centro, com várias cadeiras que, aos poucos, foram sendo preenchidas pelos professores 
no horário de intervalo. Após uma breve conversa com a professora, ela preencheu o questionário e marcamos 
um próximo encontro para a entrevista, pois já identifiquei que além de licenciada a professora estava atuando a 
poucos anos no ensino médio.   

 
 
Escola Particular 11: é uma escola localizada em um bairro antigo e tradicional na cidade de Araraquara, que 
conta com um único prédio abrangendo alunos desde a educação infantil até o ensino médio. Desse último, são 
aproximadamente 50 alunos estudando em três turmas e apenas uma professora atuando na disciplina de 
Química.  Após várias tentativas pelo telefone, não foi possível o contato com a coordenadora pedagógica. Sendo 
assim, fui pessoalmente até a escola e consegui apenas conversar com a recepcionista, que pediu para deixar 
um contato para, posteriormente, a coordenadora pedagógica se comunicar. Como isso não aconteceu tentei 
novamente o contato com a coordenação e após muita insistência a coordenadora me recebeu pelo telefone, 
solicitando que eu deixasse na recepção da escola, uma carta explicando o interesse da pesquisa e os 
questionários, pois ela estaria verificando com a direção a possibilidade da professora de Química poder 
participar. Paralelo a isso já adiantou que o estatuto da escola não permitia a entrada de pesquisadores, em 
especial, para o contato com os alunos. Durante várias semanas tentei conversar com a coordenadora, porém 
novamente sem sucesso, pois a recepcionista informava que a coordenadora nunca estava disponível para me 
atender. Dessa forma, não foi possível obter nenhum questionário preenchido. Entretanto, durante uma conversa 
com uma professora em outra escola (PA14) ela me informou que também trabalhava nesta (PA 11).  Além de 
ser licenciada em Química, ela se enquadrava nas características de professora iniciante. Assim, essa professora 
foi selecionada para o processo de entrevistas. 

 
 
Escola Particular 12: Esta escola atende alunos de ensino médio regular no período da manhã e oferece 
curso supletivo no período noturno. Está localizada em um bairro tradicional, próximo do centro da cidade de 
Araraquara.  A escola compreende quatro turmas de ensino médio, com aproximadamente 70 alunos e dois 
professores atuantes na disciplina de Química. Após contato com a diretora da escola, foi possível deixar os 
questionários. Um dos professores de Química tinha cursado somente o bacharelado em Química, embora 
estivesse atuando a poucos meses na docência. A outra professora tinha cursado licenciatura e bacharelado em 
Química, porém já estava dando aulas há mais de oito anos. Portanto, nenhum professor participou do processo 
de entrevistas.    

 
 
 Escola Particular 13: é uma das escolas mais novas na cidade, criada em 2003 por um grupo de 
professores. Trabalha apenas com ensino médio e curso pré-vestibular, abrangendo, atualmente, seis turmas de 
ensino médio, com aproximadamente 250 alunos e três professores atuantes na disciplina de Química. O contato 
foi feito, após muitas tentativas, com o coordenador pedagógico, que também atua como professor na escola. Ele 
se interessou pela pesquisa e insistiu para que no final fosse encaminhada uma cópia para a escola. Pediu para 
eu deixar os questionários na secretaria. Os professores que responderam atuavam em diversas áreas e tinham 
formações diversificadas. Apenas um formulário foi preenchido por um professor de Química, que havia cursado 
Engenharia de Produção Química e atuava como professor há 17 anos. Portanto, não foi possível selecioná-lo 
para a entrevista. Posteriormente o coordenador explicou que os outros dois professores de Química da escola já 
atuavam no ensino há bastante tempo e, por isso, também não poderiam participar.   
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Escola Particular 14: trata-se de escola que se dedica preferencialmente ás áreas de Matemática, Química e 
Física, ocupando um espaço singular por 24 anos. Paralelamente a cursos preparatórios para os exames 
vestibulares a escola oferece aulas de reforço de aprendizagem e acompanhamentos de estudos, em grupos 
reduzidos, além de aulas particulares tanto para alunos do ensino fundamental como para os alunos do ensino 
médio. Atualmente cinco professores de Química se dedicam a, aproximadamente, 200 alunos. O contato na 
escola foi feito com a diretora, proprietária e também professora de Química há mais de vinte anos. Ela recebeu 
muito bem a pesquisa e me pediu para deixar os questionários para os demais professores responderem e abriu 
espaço na própria escola para, eventualmente, conversar ou até entrevistar os professores selecionados. Quatro 
professores preencheram os questionários, entretanto apenas duas professoras eram licenciadas em Química e 
se enquadravam nas características de professoras iniciantes, tendo sido, portanto, convidadas a participar das 
entrevistas.  

 
   

 

Esta breve apresentação do contexto das escolas particulares da cidade de 

Araraquara mostra algumas das dificuldades para a realização da pesquisa e a 

localização dos sujeitos.  É evidente que muito mais poderia ser explorado a 

respeito, entretanto, entende-se que para o estudo preliminar faz-se necessário 

apenas o entendimento de como os professores foram encontrados e 

selecionados para o processo de entrevista. 

 

 

2.2.2. Definição dos sujeitos da pesquisa nas escolas particulares 

 

Em todas as escolas descritas acima, foram deixados vários questionários, 

mas, no total das escolas, apenas 25 professores os preencheram e retornaram. 

Um maior detalhamento do perfil desses professores, com as informações obtidas 

por meio dos questionários, segue no Quadro 4. 
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Quadro 4: informações preliminares dos professores que responderam os 

questionários nas escolas particulares de Araraquara-SP. 

 
  TEMPO DE DOCÊNCIA 

  
 

Prof. Idade/ 
sexo 

Formação/ ano Escola 
pública 

Escola   
particular 

Ensino 
médio 

Química Escola (s) 
atualmente 

 

Disciplina (s) 
que leciona 

1 34 / F Química (B e L) 
1997 

- 8 anos 8 anos 8 anos PA12 Química/Física/
Matemática  

2 31 / M Química (B)/2002 - 8 meses 8 meses 4 meses PA12 Química  
3 ** 29 / M Química (L)/2004 - 4 anos 4 anos 4 anos PA6 Química  
4 22 /M Química/L/trancou - 3 anos 3 anos 3 anos PA6 Química/Física 
5 25 / F Química (L)/2009* - - 1 ano - PA6 Física /Química 
6 27 / M Química (L)/2004 - 6 anos - 6 anos PA2 e PA6 Química  
7 25 / M Química (L)/2009* - 2 anos 2 anos 2 anos PA6 Química  
8 31 / F Química (L)/2000 - 6 anos 6 anos  6 anos PA14 Química  
9 24 / M Química (B)/2009* - 1 ano 7 meses  1 ano PA14 Química/Física/

Matemática  
10 31 / F Química (B e 

L)/1999 
1 ano 5 anos 5 anos  5 anos PA11 e PA14 Química  

11 21 /M Química (B)/2008 - 1 mês 1 mês 1 mês PA14 Química /Física  
12 34 /M Química (B)/1996 - 6 anos 6 anos  6 anos PA4, PA7 e 

PA9  
Química  

13 26 / F Química (L)/2004 1 ano 4 anos 5 anos 6 anos PA5 Química 
14 25 / F Química (L)/2006 1 ano 3 anos 3anos  3 anos PA3, PA5 e 

PA10  
Química e 
Ciências 

15 27 / M Matemática(B)/200
8 

- 3 anos 3 anos  3 anos PA4 Química/Física/
Matemática  

16 26 / M Química (B)/2004 - 4 anos 3 anos  4 anos PA2 e PA6 Química  
17 22 / M Química (L)/2009* 4 meses 4 anos 4 anos  4 anos PA2 Química  
18 22 / M Química (L)/2010* - 1 ano 6 meses  - PA2 Física  
19 38 / F  Química (L)/1998 - 14 anos 14 anos 14 anos PA6 Química 
20 41 / M Química (B)/ 1989 2 anos 16 anos 16 anos 16 anos PA6 Química 
21 29 / M Química (B e 

L)/2003 
- 6 anos 3 anos 3 anos PA8 Química 

22 29 / F Química (B)/2002 - 1 ano 1 ano 1 ano PA8 Química e 
Ciências 

23 41 / M Química (B e 
L)/1002 

5 anos 16 anos 16 anos 16 anos PA5 Química 

24 43 / M Química (B)/1993 3 anos 15 anos 15 anos 15 anos PA5 Química 
25 36 / M Engenh. Produção 

Química (B)/1996 
- 17 anos 17 anos 17 anos PA13 Química 

 
Obs:   B: bacharelado;     L: licenciatura;    * provável ano de conclusão;       PA: escola particular  

 

 

 

Pelas informações contidas no Quadro 4 pode-se perceber que a maioria dos 

professores de Química localizados nas escolas particulares, nunca trabalhou em 

escola pública e os poucos que tiveram essa experiência foi por um tempo 

relativamente curto em relação ao período trabalhado na particular. Ainda vale 
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destacar que, atualmente, nenhum desses professores trabalha nas duas redes de 

ensino.   

Conforme discutido no Capítulo 1, de acordo com Huberman (1992), a 

primeira fase perceptível da carreira docente, denominada “a entrada na profissão”, 

inclui os mecanismos de descoberta, sobrevivência, exploração e estende-se por um 

período envolvendo os anos iniciais de um percurso, até um dado momento em que 

as pessoas “passam a ser professores, quer aos seus olhos, quer aos olhos dos 

outros” (p. 40), desembocando naquilo designado na literatura “clássica” do ciclo da 

vida humana como “fase do comprometimento definitivo ou da estabilização e da 

tomada de responsabilidades”, o que ocorre, geralmente, até os seis anos de 

profissão. Neste sentido, delimitou-se neste estudo a procura por professores 

atuantes na disciplina de Química com experiência docente inferior a sete anos. 

Além disso, foi considerado o interesse, por parte do professor, em participar da 

pesquisa e também o fato de ter cursado licenciatura em Química. 

Desta forma, de acordo com as informações do Quadro 4, pode-se perceber 

que a maioria dos professores (19 dos 25) encontra-se com experiência docente 

inferior a sete anos. Ainda é possível destacar o elevado número de bacharéis ou 

graduados em outros cursos atuando no ensino privado, apesar da maioria (15) ser 

licenciada em Química.  

Considerando as particularidades de cada ambiente escolar, assim como o 

trânsito de alguns professores em mais de uma escola segue, na Tabela 8, um 

resumo da situação de cada escola particular, em relação aos professores de 

Química.  
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Tabela 8: Informações gerais sobre professores de Química por escola particular      
           

 

De acordo com as informações da Tabela 8, em relação à linha 

estabelecendo o total de cada coluna, deve-se esclarecer que esses números 

servem apenas para nos dar idéia do número de vagas preenchidas por 

professores de Química no ensino particular de Araraquara. Vale lembrar ainda 

que há cinco professores trabalhando em mais de uma escola particular, conforme 

demonstrado no detalhamento do Quadro 4.  

 Além disso, em algumas escolas não foi possível obter maiores 

informações a respeito de todos os professores, iniciantes ou não, pois de certa 

forma, a coordenação pedagógica direcionou o encaminhamento dos 

questionários aos professores, funcionando como uma espécie de “filtro” no 

contato com o professor. Os coordenadores informavam certo número de 

docentes em atividade na disciplina de Química, porém nem sempre o número de 

questionários preenchidos e retornados era o mesmo, conforme demonstrado na 

Tabela 8. Portanto, pode-se supor que houve um direcionamento dos 

questionários para que alguns professores participassem da pesquisa e outros 

Escola 
particular 

 º de 
professores 
de Química 
informado 

pelas escolas 

 º de 
professores de 
Química que 
responderam 

os 
questionários 

Licenciados em 
Química que 
responderam 

os 
questionários  

Bacharéis em 
Química ou 

outros cursos 
que 

responderam os 
questionários 

 

Iniciantes 
que 

responderam 
os 

questionários 

Professores 
selecionados 

para 
entrevista 

1 03 00 00 00 00 00 
2 04 03 02 01 03 02 
3 01 00 00 00 00 00 
4 04 02 00 02 02 00 
5 04 04 03 01 02 02 
6 07 07 06 01 05 03 
7 01 01 00 01 01 00 
8 04 02 01 01 02 01 
9 01 01 00 01 01 00 

10 03 01 01 00 01 01 
11 01 01 01 00 01 01 
12 02 02 01 01 01 00 
13 03 01 00 01 00 00 
14 05 04 02 02 04 02 

TOTAL 43 29 17 12 23 12 
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não. Sendo assim, é certo que alguns professores, que potencialmente poderiam 

ser sujeitos das entrevistas, não foram localizados. 

Para melhor aproximação do número real de professores atuantes nas 

escolas particulares de ensino médio na cidade de Araraquara/SP foi necessário 

realizar um cruzamento entre os nomes dos professores e as escolas em que 

atuam, segundo informações obtidas nas próprias escolas, o que originou um total 

de 29 professores. Considerado que desse total, 25 responderam e retornaram 

os questionários, entende-se que foi possível abranger, pelo mapeamento, um 

grande número de professores de Química atuantes nas escolas particulares de 

Araraquara, como mostra a síntese na Tabela 9. 

 

Tabela 9: Informações obtidas sobre professores de Química nas 14 

escolas particulares 

 
 º de professores 
de Química 
localizados pelos 
questionários 

Licenciados 
em 

Química 

Bacharéis em 
Química ou 

outros cursos 

Iniciantes Participaram do 
processo de 
entrevista 

25 15 10 19 09 
  

 

 

 

2.2.3. As escolas públicas de ensino médio de Araraquara 

 

 A seguir serão apresentadas algumas informações referentes às escolas 

públicas da cidade de Araraquara-SP. As aproximações com essas escolas e/ou 

professores também ocorreram nos anos 2008 e 2009 e o detalhamento das 

informações depende das diferentes maneiras de recepção da pesquisa em cada 

escola.   
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Escola Pública 1: localizada em um bairro na periferia da cidade, a escola conta com dois professores de 
Química, que atuam nas doze turmas de ensino médio com, aproximadamente, 400 estudantes, nos períodos da 
manhã e noite. No período da tarde, funciona o ensino fundamental de ciclo II. O primeiro contato foi feito em 
maio/2008 com a coordenadora pedagógica do ensino fundamental que solicitou a procura do coordenador do 
ensino médio, mas naquele momento ele não estava na escola. Foram muitas tentativas para conversar com ele 
e apenas uma vez consegui falar pelo telefone. Ele me explicou que em função da greve seria muito difícil eu 
conseguir que os professores respondessem os questionários e me pediu para ir ligando para saber quando a 
situação já estivesse normalizada, porque embora a greve fosse parcial, naquela escola muitos professores 
tinham aderido. Assim foram muitas ligações e visitas à escola, sem sucesso. Isso levou mais de um mês e na 
sequência iniciou-se o recesso escolar. No retorno das aulas, procurei novamente o coordenador, que estava em 
licença prêmio e neste caso ninguém sabia informar quem responderia pelo ensino médio. A informação era para 
procurá-lo somente no mês de setembro. Tentei falar com a diretora, também sem sucesso e finalmente a vice-
diretora me atendeu e resolveu colaborar com a pesquisa, pedindo para eu deixar os questionários que ela 
conversaria com os professores. Os dois professores de Química atuantes nesta escola preencheram os 
questionários, apesar de estarem na docência há mais de 14 anos. Portanto nenhum deles participou do processo 
de entrevista. Entretanto, em uma das visitas à escola encontrei a professora de Química que, naquele momento, 
estava numa “janela” de aula e como na sequência era o intervalo, pudemos conversar um pouco. Ela foi muito 
receptiva, me contou um pouco da sua trajetória com professora há mais de 17 anos, atuando em várias escolas 
públicas.  Registrou seu momento de desencanto com a atividade docente, principalmente pela grande 
rotatividade dos professores nas escolas. Relatou ser uma situação muito difícil para o professor, precisar ficar 
atento ao remanejamento das salas de aula, preocupado com a abertura ou fechamento de turmas além de ter 
necessidade de ficar se locomovendo para se manter. Apesar disso, a professora declarou que gostava muito da 
sua profissão e estava procurando fazer seu trabalho da melhor maneira possível e que, apesar de ser seu 
primeiro ano nesta escola, estava gostando. A conversa aconteceu na “sala dos professores”, que mais parecia 
um corredor que ligava a entrada do portão principal (que ficava aberto) ao interior da escola. Muitas pessoas 
passavam por ali, inclusive alunos, entrando e saindo da escola. Nesta “sala dos professores” havia uma mesa 
pequena, na qual no momento da nossa conversa a professora tomava seu lanche, uma geladeira e uma mesinha 
com água e café. Na hora do intervalo, a maioria dos professores ficava no ambiente externo da sala, próximos 
ao portão com acesso à rua. 

 

Escola Pública 2: localizada próxima a um bairro tradicional de Araraquara, a escola apresenta dois 
professores de Química, atuando em oito turmas de ensino médio, com aproximadamente 300 alunos, que se 
dividem entre os períodos da manhã e noite, pois no período da tarde funciona o ensino fundamental de ciclo II. O 
contato foi feito com a coordenadora pedagógica que me pediu para deixar os questionários para ela conversar 
com os professores, pois os dois professores de Química não faziam HTPC nesta escola. Várias tentativas foram 
feitas para tentar recuperar os questionários preenchidos, todas sem sucesso. A coordenadora me falava: “Sabe 
como é... Os professores não entregam; tenho que ficar cobrando...” Depois de algum tempo perdi o contato com 
ela e outra coordenadora assumiu seu lugar e disse que não sabia do que se tratava, não sabia dos questionários 
e que era melhor eu conversar com a antiga coordenadora. Como eu já havia encontrados os professores desta 
escola em outra (PU1), somente conferi seus nomes para ter certeza de que eram os mesmos sujeitos que, de 
qualquer forma, não participariam do processo de entrevista por atuarem há mais de 14 anos na docência. 

 

Escola Pública 3: localizada em um bairro antigo da cidade, atende alunos do ensino fundamental ciclo II, na 
parte da tarde e no período da manhã são cerca de 240 alunos, distribuídos em seis turmas de ensino médio, 
contanto com dois professores atuando na disciplina de Química. O contato foi feito com a coordenadora 
pedagógica que ficou muito interessada em colaborar com a pesquisa. Fez um convite para eu participar de um 
HTPC na escola, que acontecia na quarta-feira no final da tarde. Aliás, a coordenadora fez o seguinte comentário 
quando perguntei pelo horário do HTPC: “professor não almoça nem janta, ele faz HTPC, então se você quiser, 
pode trazer seu lanche também”. Quando cheguei, um pouco antes do horário marcado, procurei pela 
coordenadora que estava preparando a reunião, junto com dois professores, na sala de informática. No total eram 
onze professores, a coordenadora, a diretora da escola e eu. Quando a coordenadora iniciou o HTPC, 
primeiramente me apresentou para o grupo e explicou o meu interesse ali. Pediu para os professores 
responderem os questionários enquanto desenvolvia o HTPC. Quando me entregaram os questionários percebi 
que nenhum professor de Química estava presente. Diante disso, combinei com a coordenadora em deixar alguns 
questionários, apesar de um deles já ter sido localizado em outras escolas (PU1 e PU2). De todo modo, os dois 
professores responderam que já tinham experiência docente maior de sete anos, portanto, não participaram das 
entrevistas. 
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Escola Pública 4: esta escola está localizada na região central de Araraquara e é uma das mais antigas 
escolas públicas da cidade e com maior número de alunos. Atualmente funcionam 56 turmas de ensino médio (22 
no período da manhã, 13 à tarde e 21 à noite), com aproximadamente 1960 alunos. Além disso, funciona também 
o ensino fundamental de ciclo II. Iniciei o contato pessoalmente na escola, procurando algum coordenador 
pedagógico, porém como no momento não consegui falar com nenhum, encontrei um professor de Química que 
resolveu me ajudar com as informações necessárias. Ele me explicou que naquela escola os quatro professores 
de Química eram efetivos e já davam aula há muito tempo, inclusive ele. Em função da dificuldade de encontrar 
todos os professores assim como os coordenadores, somente foi possível o preenchimento de três questionários, 
entre os quais o de uma professora já localizada em outras escolas (PU1 e PU2). Nos três questionários 
preenchidos, todos colocaram experiência docente superior a dez anos. Entretanto, nesta escola, além de um 
número elevado de alunos e professores, há também alguns atuando como professores eventuais19. Por ser uma 
situação diferenciada, procurei por eles em busca de algum licenciado em Química. Encontrei um, solicitei o 
preenchimento do questionário e marcarmos a entrevista. 

 

Escola Pública 5: localizada em um bairro tradicional da cidade, oferece ensino fundamental de ciclo II, além 
de 20 turmas com, aproximadamente, 900 alunos de ensino médio. O contato foi feito com a coordenadora 
pedagógica que, após eu ter explicado a pesquisa, me convidou para participar de um HTPC, na hora do almoço. 
Assim feito, conversei com vários professores, porém, não tinha nenhum professor de Química no momento, 
embora na escola trabalhassem três. Diante disso, a coordenadora me explicou que alguns faziam HTPC em 
outras escolas ou em horários alternativos e seria difícil localizá-los pessoalmente, portanto, preferiu ficar com os 
questionários para entregar diretamente aos professores de Química. Foram preenchidos somente dois, pois o 
terceiro professor não era licenciado em Química. Dos dois questionários preenchidos, uma das professoras 
lecionava há mais de 18 anos, mas a outra tinha apenas quatro anos de experiência docente, era licenciada e 
doutoranda em Química. Após o contato, essa professora concordou em participar da entrevista.   

 

 

 Escola Pública 6: é uma escola localizada em um bairro novo, na periferia da cidade. A escola trabalha com 
ensino fundamental de ciclo II, além de 16 turmas de ensino médio (períodos da manhã e noite) compreendendo 
nesse último, aproximadamente 700 alunos e apenas duas professoras atuando na disciplina de Química. O 
contato inicial foi muito difícil porque, primeiramente, a coordenadora pedagógica da escola explicou que era 
necessário conversar pessoalmente com a diretora da escola, detalhar a pesquisa e pedir sua autorização. 
Depois de algumas tentativas, sem sucesso nem retorno da diretora, procurei me informar, na secretaria da 
escola, qual era o horário de HTPC e fui até a escola um pouco antes desse horário, conseguindo, assim, 
conversar com a diretora e a coordenadora, que trabalhavam na mesma sala. Ambas disseram para eu ser breve 
na conversa com os professores porque havia muita coisa importante para se discutir no HTPC. Como a sala da 
diretora era na frente da sala dos professores, aproveitei para explicar a eles o interesse da pesquisa em focalizar 
professores de Química, mas naquele momento não havia nenhum presente na sala. Os colegas me disseram 
que as duas professoras “estavam para chegar”. Diante disso, fiquei no corredor, esperando por elas. Alguns 
minutos depois a diretora chamou os professores para a sala de informática, onde aconteceria o HTPC. Mesmo 
sem ter sido chamada fui atrás deles e fiquei do lado de fora da sala esperando pela chegada das professoras de 
Química. A diretora fechou a porta e iniciou a reunião. Aos poucos, outros professores começaram a chegar e eu 
os abordava à procura das de Química. Uma delas chegou logo, me atendeu prontamente e se interessou muito 
pela pesquisa. Essa professora já havia sido localizada, pelo questionário, em outra escola (PU5) e trabalhava na 
rede pública há mais de 18 anos, como professora não efetiva, portanto, não foi possível selecioná-la para o 
processo de entrevista. Depois disso, a professora entrou na sala de informática para a reunião. Fiquei esperando 
pela outra professora, que não compareceu ao HTPC naquele dia. Durante a reunião, vários professores 
entravam e saíam da sala e, às vezes, eu confirmava com alguns deles se a outra professora de Química havia 
chegado e a resposta era sempre negativa, inclusive da coordenadora pedagógica, que no final da reunião me 
falou que não sabia o motivo pelo qual a outra professora havia faltado.  Pedi a ela para ficar com o questionário e 
pedir à professora para preencher, mas a coordenadora me disse que não seria possível, pois ela já tinha muitas 
atribuições. Diante disso, verifiquei que a professora estava todas as noites na escola dando aula, porém naquele 
dia ela também faltou às aulas. Após algumas tentativas, encontrei a outra professora de Química e consegui que 
ela respondesse o questionário, embora sua experiência docente fosse maior que sete anos. 

                                                 
19 Professor eventual: trabalha vinculado a uma escola (podendo atuar em mais de uma) sempre que o 
professor titular está ausente. Geralmente, chega antes do início das aulas e fica esperando algum professor 
faltar no dia, podendo substituí-lo, independente da sua formação, embora, preferencialmente, deva ser 
direcionado para uma área próxima a da sua formação.    
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  Escola Pública 7: esta escola está localizada em um bairro tradicional e próximo a uma região nobre da 
cidade; é uma escola antiga que absorve alunos de vários bairros próximos. Compreende, no período da tarde, o 
ensino fundamental de ciclo II e nos períodos da manhã e noite o ensino médio.  São 16 turmas com cerca de 480 
estudantes no ensino médio. Conversei pelo telefone com o coordenador pedagógico que concordou com a 
pesquisa informando que havia apenas uma professora de Química na escola e que eu poderia falar direto com 
ela no horário de intervalo. Sendo assim, procurei a professora que foi muito receptiva à pesquisa, assim como 
outros professores, que estavam na sala no momento da nossa conversa, que tiveram interesse na pesquisa e 
fizeram comentários positivos a respeito do trabalho da professora de Química. Após o preenchimento do 
questionário, como as informações preenchiam os requisitos para a participação da entrevista, já fiz o convite e 
ela aceitou prontamente. 

 

Escola Pública 8: esta escola localiza-se em um bairro afastado do centro da cidade, próximo a um pólo 
industrial. Nela estudam alunos do ensino fundamental de ciclo II e cerca de 340 alunos de ensino médio, estes 
distribuídos em nove turmas, para as quais há apenas um professor de Química, com experiência de magistério 
superior a 35 anos que preencheu o questionário e se mostrou muito interessado na pesquisa. Apesar da boa 
receptividade do professor assim como da coordenadora pedagógica, não foi possível selecionar nenhum sujeito 
para o processo de entrevista 

 

Escola Pública 9: localizada no mesmo bairro da escola PU5, esta escola também funciona com ensino 
fundamental de ciclo II no período da tarde além de treze turmas de ensino médio com, aproximadamente, 580 
alunos estudando nos períodos da manhã ou noite. As primeiras tentativas de aproximação com a escola foram 
feitas antes do recesso escolar de 2008, porém sem sucesso, pois havia uma greve parcial de professores e ficou 
muito difícil localizá-los. Além disso, a coordenadora pedagógica argumentou que os professores estavam 
fechando notas, havia conselhos de classes, etc. Após o recesso, retornei à escola para outra tentativa de 
localizar os professores, mas não foi possível porque eles estavam revendo o planejamento escolar. Conversei 
um pouco melhor com a coordenadora que me explicou que os dois professores de Química não faziam HTPC no 
mesmo horário e, portanto, seria difícil conversar com eles. Já adiantou, também, que os dois davam aula há 
bastante tempo e provavelmente não se enquadrariam nos critérios para a entrevista. Mesmo assim, pedi para ela 
conversar com eles e solicitar o preenchimento dos questionários. Posteriormente, suas respostas confirmaram 
as experiências docentes superiores a 14 anos, não sendo, portanto, possível selecioná-los para o processo de 
entrevista. 

 

Escola Pública 10: localizada em um bairro nobre da cidade, a escola compreende, além do ciclo II do ensino 
fundamental, também sete turmas de ensino médio com, aproximadamente, 200 alunos e apenas uma professora 
de Química. O contato com a escola foi iniciado antes do recesso escolar de 2008 e o coordenador me pediu para 
ir à escola no horário do HTPC para conversar diretamente com os professores. Assim feito, na reunião, na sala 
dos professores20, havia 15 presentes, porém nenhum deles era da área de Química. O coordenador solicitou que 
eu esperasse o recesso. Quando retornei à escola, outra coordenadora pedagógica me recebeu e encaminhou 
para a sala dos professores, na hora do intervalo, chamando a professora de Química para conversarmos. Ela 
concordou em preencher o questionário e posteriormente em participar do processo de entrevista.  

 

Escola Pública 11: é uma escola, com aproximadamente 20 alunos de ensino médio, divididos em três turmas 
multi-seriadas. Funciona dentro da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA), 
que é uma instituição ligada à Secretaria de Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania. A Fundação tem como 
missão primordial aplicar em todo o Estado as diretrizes e as normas dispostas no Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) e no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), promovendo estudos e 
planejando soluções direcionadas ao atendimento de adolescentes autores de atos infracionais, na faixa de 12 a 
21 anos. Atualmente existem dois projetos em andamento na unidade de Araraquara: projeto educação para 
cidadania e projeto construindo a cidadania. Além disso, existem oficinas pedagógicas e ocupacionais para os 
alunos participarem no período em que não estão na escola. Existe também o projeto Guri, com músicas e 
instrumentos e à noite acontecem os cultos religiosos, reforço escolar e oficinas de teatro. Inicialmente foi feito 

                                                 
20 Na porta da “sala dos professores” tinha uma placa onde estava escrito “laboratório” e quando entrei, notei 
que ali havia acomodações semelhantes às de um laboratório didático de Química ou Ciências, com capela 
para manusear reagentes voláteis, pia e torneira. Entretanto, aparentemente havia sido adaptada para uma sala 
de reuniões.  
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contato, pelo telefone, com a coordenadora pedagógica, que explicou que esta escola funciona vinculada a outra 
escola pública (PU10), de tal modo que quando o aluno é transferido para outra escola, constam em seu histórico 
escolar os dados referentes à escola PU10. Expliquei à coordenadora que o interesse da pesquisa estava nos 
professores, em especial, nos de Química. Diante disso, ela me contou que a atribuição de aulas nesta escola 
acontece da seguinte maneira: após a divulgação das aulas disponíveis, os professores interessados fazem a 
inscrição na Diretoria de Ensino (DE), encaminham um projeto pedagógico e posteriormente participam de uma 
entrevista com um supervisor da DE, com o diretor e o coordenador pedagógico da unidade, para depois serem 
atribuídas as aulas. São realizados, pelo menos, três processos como esse ao longo do ano (no começo, no meio 
e no final do ano), para avaliar a continuidade ou não dos professores na escola. Em relação à disciplina de 
Química, a coordenadora explicou que a professora também lecionava Biologia e Ciências e que era formada em 
Ciências Biológicas. Além disso, afirmou que a professora já estava na unidade há bastante tempo. Essa 
conversa aconteceu um pouco antes do recesso escolar de 2008. Solicitei à coordenadora uma visita até a 
unidade, se possível em um dia em que os professores estivessem reunidos. Ele me convidou para ir à reunião 
de conselho de classes. Na entrada da unidade, precisei passar por uma revista, durante a qual são confiscados 
os aparelhos eletrônicos que ficam guardados, sendo recuperados na saída. Isso aconteceu com todos que 
entraram junto comigo, entre eles, os professores. Fui muito bem recebida pela coordenadora e pelos 
professores, após a explicação do motivo da minha presença ali. Todos ficaram muito interessados na pesquisa e 
acharam importante esta escola estar inserida também, o que, segundo eles, geralmente não acontecia. Para a 
reunião, além dos professores e a coordenadora pedagógica da unidade, havia dois dirigentes da DE de 
Araraquara mais a coordenadora pedagógica da escola vinculada (PU10). A coordenadora da unidade solicitou 
aos professores que preenchessem os formulários para a pesquisa e tão logo eu localizei a professora de 
Química pedi para conversar com ela. A professora era, de fato, formada em Ciências Biológicas e trabalhava 
com várias disciplinas, entre elas a de Química e sua experiência docente era superior a dez anos.  Conversamos 
um pouco a respeito do seu trabalho, mas não foi possível incluí-la no processo de entrevista.    

 
Escola Pública 12: localizada no mesmo bairro de mais duas escolas (PU5 e PU9), a escola atende a alunos 
do ensino fundamental de ciclo II no período da tarde e, aproximadamente, 180 alunos de ensino médio, divididos 
em seis turmas, no período da manhã. Segundo informação da coordenadora pedagógica, na escola trabalham 
apenas sete professores no ensino médio, entre eles um de Química. Solicitei à coordenadora o horário em que o 
professor estava na escola para uma eventual conversa com ele. Na semana seguinte retornei à escola no dia 
indicado pela coordenadora e esperei o horário do intervalo das aulas para conversar com o professor. Depois de 
esperar o professor “almoçar”, pois,após o término das aulas ele precisava se deslocar para outra escola e iniciar 
o outro período em pouco tempo, ele me atendeu na pequena sala dos professores. Expliquei o interesse da 
pesquisa e solicitei o preenchimento do questionário. Como sua experiência docente era inferior a seis anos, ele 
foi convidado para a entrevista e aceitou prontamente. 

   

Escola Pública 13: localizada em um bairro de periferia na cidade. Atende alunos de ensino fundamental de 
ciclo I e parte do ciclo II no período da tarde e, aproximadamente, 200 alunos de ensino médio e parte do ensino 
fundamental de ciclo II no período da manhã. São cinco turmas de ensino médio e apenas um professor atuando 
na disciplina de Química. O contato inicial foi feito com a coordenadora pedagógica, que foi muito receptiva me 
convidando para participar do HTPC em que, segundo a coordenadora, todos os professores estariam presentes. 
Isso aconteceu em uma quarta-feira, na hora do almoço, logo após o término das aulas do ensino médio, 
entretanto, havia apenas quatro professores (Artes, História, Geografia e Matemática/Física). Em relação ao 
professor de Química, ela só sabia o nome e não o conhecia pessoalmente, em função dos horários distintos. 
Pelas suas informações era um professor já localizado anteriormente em outras escolas (PU1, PU2 e PU3) e que 
lecionava há mais de 14 anos. De todo modo, perguntei, então, se eu poderia conversar com o professor quando 
ele estivesse na escola; a coordenadora concordou dizendo que essa era a melhor opção. Tentei várias vezes 
procurar pelo professor, porém sem sucesso. Alguns dias ele havia faltado às aulas, em outros as aulas foram 
suspensas para manutenção, etc. O professor trabalhava somente nas manhãs de sextas. O contato com esse 
professor aconteceu em outras escolas, porém não foi possível selecioná-lo para as entrevistas. 

 

Escola Pública 14: localizada no centro da cidade, é uma das escolas públicas mais antigas e tradicionais de 
Araraquara. Compreende o ensino fundamental de ciclo II no período da tarde e ensino médio nos períodos da 
manhã e noite. São13 turmas com aproximadamente 480 alunos de ensino médio e três professoras atuando na 
disciplina de Química. O contato feito com a coordenadora pedagógica foi muito positivo em relação à 
participação dos professores na pesquisa. Entretanto, pelos questionários preenchidos, além da conversa com a 
coordenadora, foi possível perceber que as três professoras já haviam sido localizadas em outras escolas, sendo 
que apenas uma poderia participar do processo de entrevista, por ser licenciada e ter experiência docente inferior 
a seis anos. Após contato com essa professora ela concordou em participar do processo de entrevista. 
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Escola Pública 15: localizada em um bairro antigo da cidade, é uma escola que funciona, em período integral 
com o ensino fundamental de ciclo II e no período da manhã com o ensino médio. Este último, com sete turmas e, 
aproximadamente, 120 alunos. Há apenas uma professora com a disciplina de Química, que completa sua carga 
horária na escola PU14, é licenciada e tem experiência docente inferior a seis anos. Em uma visita, a convite da 
coordenadora pedagógica, no horário do HTPC, a professora de Química não foi localizada, pois ela estava 
conversando com o professor coordenador da oficina pedagógica da DE. Pela informação de outros professores, 
consegui localizá-los e posteriormente conversar com ela. Isso aconteceu na hora do almoço; a professora tinha 
dado aulas a manhã toda, depois conversou com o coordenador da DE e mesmo assim, estava disposta a me 
receber. Diante da situação, expliquei rapidamente a pesquisa e solicitei que ela preenchesse o questionário para 
posteriormente marcarmos outro dia para estender a conversar e realizarmos a entrevista. 

  

 

  Nesta primeira etapa da pesquisa é evidente que muito mais poderia ser 

explorado a respeito das escolas públicas, aqui brevemente descritas. No entanto, 

o objetivo era localizar os professores de Química, licenciados e com experiência 

docente inferior a sete anos. Para isso foi necessário explorar, dentro do que foi 

permitido no universo escolar, informações sobre os professores e descrever um 

pouco do contexto das escolas para entender como os professores foram 

encontrados e selecionados para o processo de entrevista.  

 

 

2.2.4. Definição dos sujeitos da pesquisa nas escolas públicas 

 

Em todas as escolas públicas, foram deixados vários questionários, 

entretanto, apenas 14 professores, no total das escolas, preencheram e 

retornaram. Um maior detalhamento do perfil desses professores, com as 

informações obtidas por meio dos questionários, segue no Quadro 5. 
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Quadro 5: informações preliminares dos professores que responderam os 

questionários nas escolas públicas de Araraquara-SP.  

 

 
 

Pelas informações contidas no Quadro 5 pode-se perceber que apenas 

cinco professores de Química localizados nas escolas públicas, já tiveram alguma 

experiência na escola particular e atualmente nenhum deles trabalha nas duas 

redes de ensino.  Além disso, pode-se perceber que somente cinco dos 14 

professores de Química da rede pública poderiam ser classificados como 

professores iniciantes. Por outro lado, quase todos os professores localizados são 

Prof. Idade/ 
Sexo 

Formação/ 
Ano 

TEMPO DE DOCÊNCIA Escola (s) 
atualmente 

Disciplina (s) 
 que leciona 

  
Escola 
pública 

Escola 
particular 

Ensino 
Médio 

Química 

26 37 / F Química 
(L)/2000 

6 anos - 6 anos 6 anos PU7 Química  

27 31 / F Química (B e 
L)/2004 

4 anos - 4 anos 4 anos PU14 e PU15 Química  

28 27 / F Química 
(L)/2003 

4 anos - 4 anos 4 anos PU5 e PU10 Química/Física 

29 27 /M Química 
(L)/2003 

5 anos 2 anos 5 anos 5 anos PU12 Química/Física/ 
Matemática  

30 29 / M Química 
(L)/2004 

3 anos - 3 anos 3 anos PU4 Professor eventual 

31 55 / F Química (B e 
L)/1989 

18 anos - 18 anos 18 anos PU5 e PU6 Química/Ciências/
Matemática  

32 40 / F Química (B e 
L)/* 

15 anos 14 anos 8 anos 10 anos PU6 Química e 
Ciências  

33 68 / M Química 
(L)/1974 

35 anos 17 anos 35 anos  35 anos PU3 e PU8 Química  

34 34 / F Ciências 
Biológicas 
(L)/2001 

10 anos 1 ano 10 anos  10 anos PU11 Química/Biologia/
Ciências  

35 41 / M Química 
(L)/1997 

14 anos 2 anos 14 anos  7 anos PU9 Química / Física 

36 43 / F Química (B e 
L)/1991 

16 anos - 16 anos  16 anos PU9 Química /Física  

37 45 /M Química 
(L)/1986 

20 anos - 20 anos 15 anos PU4 Química  

38 44 / F Química (B e 
L)/1991 

17 anos - 17 anos 17 anos PU1, PU2, 
PU4 e PU14 

Química e 
Ciências  

39 36 / F Química 
(L)/1996 

14 anos - 14 anos  14 anos PU1, PU2, 
PU3 e PU13 

Química  

 
 B: bacharelado;        L: licenciatura              * Não foi possível identificar                  PU: escola pública 

 
Obs: Para melhor identificação dos professores, preferiu-se atribuir um número sequencial àqueles atuantes nas escolas 

particulares explicitados no Quadro 4 
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licenciados em Química, com exceção de uma professora licenciada em Ciências 

Biológicas. 

Considerando, as particularidades de cada escola, bem como o grande 

movimento dos professores que atuam em mais de uma escola, segue, na Tabela 

10, um resumo da situação de cada escola pública, da cidade de Araraquara, em 

relação aos professores de Química atuantes no ensino médio. 

 

Tabela 10: Informações gerais sobre professores de Química por escola pública. 
 

Escola 
pública 

 º de 
professores 
de Química 
informado 

pelas 
escolas 

 º de 
professores de 
Química que 
responderam 

os 
questionários 

 

Licenciados 
em Química 

que 
responderam 

os 
questionários  

Bacharéis em 
Química ou outros 

cursos que 
responderam os 

questionários 

Iniciantes que 
responderam 

os 
questionários 

Professores 
selecionados 

para 
entrevista 

1 02 02 02 00 00 00 
2 02 02 02 00 00 00 
3 02 02 02 00 00 00 
4 05 03 03 00 01 01 
5 03 02 02 00 01 01 
6 02 02 02 00 00 00 
7 01 01 01 00 01 01 
8 01 01 01 00 00 00 
9 02 02 02 00 00 00 

10 01 01 01 00 01 01 
11 01 01 00 01 00 00 
12 01 01 01 00 01 01 
13 01 01 01 00 00 00 
14 03 02 02 00 01 01 
15 01 01 01 00 01 01 

TOTAL 28 24 23 01 07 07 

 

De acordo com as informações da Tabela 10, em relação à linha 

estabelecendo o total de cada coluna, deve-se esclarecer, novamente, que esses 

números servem apenas para nos dar idéia do número de vagas preenchidas por 

professores de Química na rede pública de Araraquara. Vale lembrar ainda que há 

seis professores, dentre os 14, trabalhando em mais de uma escola pública, 

conforme demonstrado no detalhamento do Quadro 5.  

 Além disso, em algumas escolas não foi possível identificar maiores 

informações a respeito de todos os professores (que não responderam os 
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questionários, porém foram contabilizados durante as informações dadas pela 

coordenação ou direção das escolas), pelos motivos já explicados anteriormente.  

Para melhor aproximação do número real de professores atuantes nas 

escolas públicas de ensino médio na cidade de Araraquara/SP foi necessário 

realizar um cruzamento entre os nomes dos professores e as escolas que atuam, 

segundo informações obtidas nas próprias escolas, o que originou um total de 17 

professores. Considerado que desses, 14 responderam e retornaram os 

questionários, entende-se que foi possível abranger, pelo mapeamento, um 

grande número de professores de Química atuantes nas escolas públicas de 

Araraquara, como mostra a síntese na Tabela 11. 

 

     Tabela 11: Informações sobre professores de Química nas 15 escolas públicas                  
  

 º de 
professores 
de Química  

Licenciados em 
Química 

Bacharéis em 
Química ou 

outros cursos 

Iniciantes Participaram do 
processo de 
entrevista 

14 13 01 05 05 
 

 

 

 2.2.5. Algumas considerações a respeito das escolas de ensino médio de 

Araraquara 

 

O exame dessas breves informações apresentadas a respeito das escolas 

particulares e públicas de ensino médio de Araraquara permite, neste momento, 

destacar algumas considerações:  

 

 

� Nenhum professor de Química localizado informou trabalhar, atualmente, em 
ambas as redes de ensino. Alguns professores expressaram a dificuldade de 
administrar o grande número de aulas com o deslocamento necessário entre 
outras escolas da mesma rede, seja pública ou privada. Pode-se perceber que 
as redes procuram trabalhar com um número reduzido de docentes distribuídos 
em várias turmas, períodos, escolas e até mesmo cidades;   
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� O número informado de professores de Química atuando somente em escolas 
particulares (29) é muito superior aos que atuam em escolas públicas (17). A 
respeito disso, os professores destacaram a maior facilidade de entrada nas 
escolas particulares, geralmente ocasionada por intermédio da indicação de 
algum conhecido. Além disso, nas escolas públicas os professores iniciantes 
não conseguem boa classificação anual nas diretorias de ensino pela pouca 
experiência docente, o que dificulta conseguirem aulas durante o ano letivo; a 
maioria dos iniciantes que trabalha em escolas públicas iniciou por meio de 
concurso público;   

� Nas escolas públicas, a maioria dos professores de Química (nove de 14) está 
atuando no ensino há mais de sete anos e a média de idade dos professores é 
de 40 anos. Um dos fatores que permite isso é a estabilidade do concurso 
público, que permite ao docente se manter na mesma rede por maior tempo. 
Nas escolas particulares, percebe-se maior rotatividade no quadro docente, até 
mesmo pela formação diversificada dos professores, podendo surgir outras 
oportunidades para os bacharéis ou formados em outras áreas;    

� A maioria dos professores de Química atuante nas escolas particulares é jovem 
tanto em relação à idade (tem em média 30 anos), como em experiência 
docente (19 dos 25 professores são iniciantes). Isso complementa a idéia do 
item anterior, revelando para as escolas particulares de Araraquara um perfil de 
quadro docente jovem e principiante na carreira;  

� Nas escolas particulares existem alguns professores de Química atuando no 
ensino médio sem terem completado o curso de graduação, além de um 
elevado número de não licenciados21 (14 dos 25 professores que responderam 
os questionários não concluíram o curso de licenciatura ou são bacharéis). 
São, geralmente, professores que iniciam como monitores indicados por 
colegas quando ainda são estudantes; o diploma ou a continuidade dos 
estudos torna-se uma consequência, quando é possível conciliar o trabalho 
com a formação;  

� 20 dos 25 professores de Química localizados trabalham somente em uma 
escola particular; já na escola pública, apenas oito dos 14 professores que 
preencheram o questionário não precisam trabalhar em mais de uma escola;  

� Nas escolas particulares predomina a presença do professor de Química (17 
dos 25 são homens), enquanto que nas escolas públicas predomina a 
presença da professora de Química (09 dos 14 são mulheres). A questão de 
gênero é fortemente marcada no corpo docente das escolas, considerando, 
principalmente, a área das ciências exatas. Além disso, é comum as escolas 
particulares aproveitarem o mesmo quadro de professores para os cursos pré-
vestibulares que, por tradição, evidenciam a presença masculina entre seus 
docentes;    

                                                 
21 Este é o exemplo, de um professor, bacharel em Química, que escreveu o seguinte comentário no 
questionário: “(...) iniciei em 2005 a licenciatura em Química, porém, parei por falta de horário (dava aulas 
durante os horários das disciplinas do curso)”.   
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� Nas escolas particulares o professor que substitui o titular é classificado como 
“monitor”; nas escolas públicas ele é chamado de “professor eventual”. Além da 
nomenclatura, existem outras diferenças: o “monitor” recebe um salário mensal 
para cumprir determinadas horas de trabalho e tem suas atribuições bem 
definidas dentro da escola (plantão de dúvidas, aplicação de avaliações, etc.), 
independentemente do titular faltar ou não. O “professor eventual” só recebe 
algum salário se efetivamente substituir o professor titular durante sua falta, 
não tendo mais nenhuma atribuição dentro da escola pública. Por outro lado, 
tanto nas escolas públicas quanto nas particulares, o professor que substitui o 
titular, não é considerado pelos alunos e até mesmo por colegas como 
“professor”;  

� Embora o número de escolas públicas e, principalmente, de seus estudantes 
seja maior que o número de escolas particulares e seus alunos, o número de 
professores de Química nas escolas particulares é maior em relação aos 
colegas das escolas públicas. 

 

De maneira geral, evidenciaram-se as dificuldades que os pesquisadores 

encontram para o desenvolvimento das pesquisas, sobretudo na obtenção de 

dados que representem a realidade escolar. Merece destaque neste estudo o 

desencontro de informações, principalmente em relação ao número de 

professores atuantes na área de Química, seja em escolas públicas ou 

particulares da rede de ensino de Araraquara/SP. Foram muitas tentativas para a 

obtenção de um número oficial, percorrendo as escolas, a Diretoria de Ensino e a 

Secretaria de Educação. No entanto, os resultados encontrados apresentaram 

números próximos, mas não exatos entre si. 

Apesar das evidências apresentadas no trabalho de Reis (2006) 

representarem a realidade da rede estadual do município de Santos, muito se 

aproximam das dificuldades encontradas para a localização e informações a 

respeito dos professores de Química na cidade de Araraquara. A autora apresenta 

um delineamento e os resultados da sua pesquisa de campo, relatando o árduo 

caminho percorrido até o encontro e seleção dos sujeitos. Passando por Diretoria 

de Ensino, gabinete da Dirigente Regional, representantes de atribuição de aulas, 

conversas com Diretores das Unidades Escolares e Supervisores de Ensino, 

visitas às Oficinas Pedagógicas, com participação de Coordenadores Pedagógicos 

até conseguir, finalmente, marcar um encontro com os professores para 



86 
 

 

explicação e entrega de questionários. Lembrando que “a essa altura ainda não se 

havia conseguido o número de professores atuantes no ensino médio, muito 

menos o número de professores por escola”. Diante disso, levanta uma questão 

relevante:  

Infelizmente, não houve meios de saber o que o material coletado 
representa em relação ao número de professores de ensino médio 
regular da rede estadual do município de Santos. Esses dados 
perseguidos desde o princípio da pesquisa de campo, não foram obtidos 
(...). Ao término desta etapa da pesquisa de campo, fica a inquietação em 
forma de pergunta, que, na verdade, é quase uma conclusão irrevogável: 
como poderá um sistema que se desconhece, que é imponderável, se 
auto-avaliar, a fim de estabelecer modificações imprescindíveis à 
melhoria do próprio sistema? (Reis, 2006, p. 67 e 68).  

 

São questões que reforçam a carência de estudos a respeito do ensino 

médio e de seus professores, principalmente no sentido de evidenciar a realidade 

das escolas, dos alunos, professores, da comunidade, enfim de processos de 

socialização que permeiam a cultura presente no âmbito escolar. Penso que esta 

pesquisa abre caminhos para outros desdobramentos a respeito da situação dos 

professores de Química atuantes nas escolas de ensino médio.  

Resumindo, neste estudo preliminar foram indicados, ao todo, 42 

professores de Química lecionando no ensino médio de Araraquara; desses, 14 

corresponderam aos critérios previstos para o processo de entrevistas, pois 

atenderam os seguintes requisitos: professores atualmente atuantes na 

disciplina de Química, com experiência docente inferior a sete anos e 

licenciados em Química.    

A seguir serão apresentados os resultados do processo de entrevistas com 

os 14 professores da cidade de Araraquara (05 atuantes nas escolas públicas e 09 

nas escolas particulares). 
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CAPÍTULO 3 
 

Aspectos da socialização primária 
 
 

Em relação ao conceito de socialização vale lembrar aqui que se trata de 

um processo permanente em que se constituem as aprendizagens das relações 

sociais com assimilação de valores, crenças, normas e conhecimentos de uma 

comunidade.  

Berger e Luckmann (2007) trazem grande contribuição para o estudo de 

aspectos envolvendo processos de socialização quando se referem à análise 

sociológica da realidade da vida cotidiana, caracterizando-a como uma realidade 

interna aos indivíduos, constituída por uma ordem preliminar determinante inserida 

em uma teia de relações humanas, tornando impossível a existência na vida 

cotidiana sem interação e comunicação com os outros. Viver em comunidade, 

portanto, significa participar da própria dialética que a constitui. Neste sentido, os 

processos de socialização conduzem o indivíduo para apreensão do mundo como 

realidade social dotada de sentido.  

A socialização primária, classificada assim pelos autores, é experimentada 

pelo indivíduo ainda na infância que, em virtude dela, torna-se membro de uma 

sociedade. Ela tem um valor muito significativo podendo se estender por toda 

trajetória de vida do sujeito, apesar das variações de uma sociedade para outra.  

Este estudo procurou desvendar um pouco da trajetória dos professores 

iniciantes de Química, apreendendo, também, aspectos da socialização primária. 

Para isso, no primeiro momento das entrevistas emergiram dados a respeito dos 

aspectos pessoais, caracterizando quem são estes professores, incluindo o 

ambiente familiar vivenciado por eles e questões que envolvem aspectos da vida 

social e cultural. 

Os instrumentos da pesquisa (questionário e roteiro de entrevistas) e as 

categorias de análise foram construídos a partir dos conceitos teóricos discutidos 

no Capítulo 1, explicitados também nas questões de pesquisa, objetivos e 
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hipóteses. As categorias e subcategorias de análise que norteiam este capítulo 

são:  

� Características pessoais dos professores entrevistados 

� Características do âmbito familiar dos professores 

� Educação informal, vida pessoal e social dos professores 

� Educação formal: experiências vivenciadas no ambiente escolar 

 
 
3.1) Características pessoais dos professores entrevistados 

 
 Com o intuito de melhor aproximação dos professores selecionados serão 

rapidamente apresentadas algumas características que são próprias do contato 

inicial realizado, assim como das primeiras questões, referentes ao item 

características pessoais22, do roteiro de entrevistas. Para melhor entendimento e 

identificação dos professores, será mantido o número de referência 

correspondente ao Capítulo 2 (Estudo Preliminar). Vale ainda esclarecer que as 

informações apresentadas correspondem ao 1º semestre de 2009. 

 

Professora 5: A mais jovem professora, com apenas 25 anos, solteira e sem filhos, tem pele clara, olhos e 
cabelos castanho- claros, estatura média. Nasceu, estuda (último ano do curso de Licenciatura em Química) e 
trabalha em Araraquara, como professora em um cursinho pré-vestibular, além de ser monitora na escola 
particular 6, onde foi realizada a entrevista no período da tarde, antes de iniciar o plantão de dúvidas dos alunos.  

 
Professor 6: Moreno, alto, cabelos e olhos castanhos, solteiro, 27 anos e não tem filhos. Nasceu em São 
Paulo, fez graduação e mestrado em Araraquara, onde mora e trabalha. Procurou ser objetivo nas respostas, 
porém sem se preocupar com o tempo da entrevista, apesar de ter ocorrido próximo ao horário do plantão de 
dúvidas, no período da tarde. Atua nas escolas particulares 2 e 6, sendo nessa última o local onde o professor 
foi localizado e também onde ocorreu a entrevista, a pedido do professor e com autorização do coordenador 
pedagógico. 

                                                 
22

 Ca r a c t e r í s t i c a s  p e s s o a i s :  

1) Idade: 
2) Onde mora? 
3) Onde nasceu? 
4) Quantos irmãos? 
5) Qual a escolaridade dos seus pais e irmãos? 
6) Qual a profissão de cada um deles? 
7) Qual seu estado civil? 
8) O que o companheiro (a) faz? Qual a sua escolaridade? 
9) Tem filhos? Quantos? 
10) Há professores na família? São professores de quê?  
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Professor 7: Solteiro, 26 anos, sem filhos, moreno, magro, estatura baixa e muito simpático. Sempre sorrindo, 
procurou participar de forma cautelosa, porém com dosagens de bom humor. Nasceu, estuda (último ano do 
curso de Licenciatura em Química) e trabalha em um cursinho pré-vestibular, além de atuar na escola particular 
6, atualmente como professor de Química, pois até o ano passado (2008) ainda trabalhava como monitor nesta 
mesma escola. A entrevista ocorreu na sala dos professores, com autorização do coordenador pedagógico, no 
período da tarde. 

 
Professora 8: Com pele clara, cabelos e olhos castanhos, estatura média e sempre sorrindo aceitou 
prontamente participar do processo de entrevistas. Solteira, com 32 anos e sem filhos, a professora nasceu em 
São Paulo, fez graduação em Araraquara, mestrado, doutorado e faz pós-doutorado em São Carlos, onde mora e 
trabalha. Foi localizada na escola particular 14, que mantém duas unidades de ensino (Araraquara e São 
Carlos). A entrevista foi feita em uma sala de aula, logo após o término de uma reunião de professores, na 
própria escola, a pedido da professora e com autorização da proprietária da escola.  

 
Professora 10: Casada, 31 anos, sem filhos, tem olhos e cabelos castanho-escuros, estatura baixa, é 
descendente de orientais e muito reservada. Nasceu e trabalha em Araraquara no ensino superior e nas escolas 
particulares 11 e 14, sendo nessa última o local onde ocorreu o primeiro contato e a entrevista, logo após o 
término de suas aulas, a pedido da professora e com autorização da proprietária da escola. A professora fez a 
educação básica em Araraquara, mas a graduação e o mestrado na cidade de São Carlos/SP.  

 
Professora 13: Solteira, 26 anos, sem filhos, tem pele clara, cabelos castanhos e compridos, olhos castanho-
escuros, estatura baixa, é muito delicada e atenciosa. Nasceu, estudou e trabalha em Araraquara, na escola 
particular 5, no período noturno. A pedido da professora a entrevista ocorreu na biblioteca da universidade onde 
ela realiza sua pesquisa de doutorado.  

 
Professora 14: Pele morena, estatura média, olhos castanhos e cabelos longos também castanhos. Falante, 
demonstrou muito interesse pela pesquisa e procurou ser muito sincera nas respostas. Casada, 25 anos, sem 
filhos, nasceu em Sumaré/SP, mora, faz mestrado em Araraquara e trabalha nas escolas particulares 3, 5 e 10. 
O primeiro contato ocorreu na escola particular 10, onde já se comprometeu em participar do processo de 
entrevistas, que aconteceu na sua casa, a convite da professora, na manhã de um sábado. 

 
Professor 17: O professor mais jovem entre os entrevistados, com 23 anos, solteiro e sem filhos é moreno, 
alto, um pouco tímido nos primeiros contatos e muito cauteloso durante as conversas. Após algumas tentativas, o 
professor concordou em participar do processo de entrevista, que precisou ser muito explorada no começo. Com 
o tempo, o professor foi se sentindo confortável para falar de forma mais natural e espontânea. Nasceu, estuda 
(último ano do curso de Licenciatura em Química) e trabalha em Araraquara, na escola particular 2, onde 
aconteceu a entrevista, em um final de tarde, na sala dos professores, com autorização da coordenadora 
pedagógica da escola. 

 
Professor 21: Casado, 30 anos, sem filhos, é descendente de orientais, moreno, cabelos e olhos castanho-
escuros, estatura média e muito gentil. Nasceu em Monte Alto/SP, mora na cidade de Frutal/MG alguns dias da 
semana; outros viaja para Araraquara e São Carlos para dar aulas. Fez graduação, mestrado e doutorado na 
cidade de Araraquara e também atua como pesquisador em uma universidade de Minas Gerais. Com a fala 
pausada procurou responder as questões, sempre que possível, com exemplos e comparações entre as escolas 
em que trabalha. Foi localizado na escola particular 8, onde também ocorreu a entrevista, na sala de 
informática, após o término das aulas, ou seja, no horário do almoço, a pedido do professor e com autorização da 
coordenadora pedagógica da escola. Até o ano de 2008 o professor atuava como monitor do ensino médio e 
professor no ensino fundamental (com a disciplina de Ciências) nessa escola.  

 
Professora 26: Pele clara, cabelos negros, longos, estatura alta e sempre sorridente aceitou prontamente o 
convite para participar do processo de entrevista. A professora com 38 anos, solteira e sem filhos, nasceu, 
estudou (inclusive mestrado e doutorado) e mora na cidade de Araraquara; trabalha como efetiva no ensino 
público há 6 anos e  atua apenas na escola pública 7, onde ocorreu a entrevista no horário do HTPC, com 
autorização prévia da coordenadora pedagógica. Apesar de várias interrupções e necessidade de mudar três 
vezes de sala, em função do barulho dos professores e dos alunos, a entrevista aconteceu com sucesso de 
forma descontraída e com muito empenho por parte da professora em detalhar as respostas.  
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Professora 27: Casada, 31 anos, sem filhos, pele clara, olhos e cabelos castanhos, estatura média. Fala 
pausada, olhar atento. Muito sensível, principalmente em relação às questões de ordem pessoal; relatou sofrer 
de uma doença crônica desde os oito anos de idade e por esse motivo se considera uma pessoa “muito emotiva”. 
Chorou no início da entrevista, entretanto, fez questão de continuar de forma exemplar, procurando ser o mais 
detalhada possível em suas respostas. Nasceu e estudou (inclusive o mestrado) em São Carlos/SP, mora e 
trabalha em Araraquara como professora efetiva, nas escolas públicas 14 e 15. Nessa última, ocorreu a 
entrevista, na manhã de uma sexta-feira chuvosa, por escolha da professora, por não trabalhar neste dia e assim 
poder dar maior atenção à pesquisa. Foi a professora que me convidou para participar de suas aulas. 

 
Professora 28: Pele clara, olhos castanhos, cabelos compridos, louros e lisos, estatura baixa e magra. Solteira, 
com 27 anos e sem filhos, nasceu e estudou (educação básica) em Tabatinga/SP, mora e faz doutorado em 
Araraquara. No ano de 2008 a professora foi localizada nas escolas públicas 5 e 10. Como não é efetiva, no 
ano seguinte mudou novamente de escola (na cidade de Santa Lúcia, próxima a Araraquara). A entrevista foi 
realizada na biblioteca da universidade onde desenvolvia sua pesquisa de doutorado, a pedido da professora.  

 
Professor 29: Pele morena, cabelos e olhos castanhos, estatura média. Solteiro, com 28 anos e sem filhos, 
nascido em Orlândia/SP, mora, faz mestrado e trabalha em Araraquara como coordenador pedagógico na escola 
pública 3 onde foi realizada a entrevista. Com jeito tímido, mas bastante observador, procurou ser direto e 
objetivo nas respostas, desde o primeiro contato, que aconteceu na escola pública 12, no ano de 2008, onde 
atuava como professor efetivo.  

 
Professor 30: Um dos professores mais falantes, muito comunicativo e simpático. Solteiro, 30 anos e sem 
filhos, tem pele clara, cabelos e olhos castanho-claros, estatura média. Nascido em Bocaina/SP, mora e trabalha 
como professor eventual da rede pública na escola pública 4 além de coordenar um projeto no Centro de 
Atendimento ao Adolescente (CAA)23, onde foi realizada a entrevista.  

 
 No total, foram entrevistados 14 professores, sendo nove atuantes em 

escolas particulares e cinco em escolas públicas. A maioria dos professores reside 

em Araraquara, porém não nasceu na cidade; deslocaram-se para os estudos ou 

em função da profissão docente (maiores detalhes serão analisados 

posteriormente). São jovens de idade (o mais novo tem 23 anos e a mais velha 

tem 38 anos), quase todos solteiros e nenhum tem filhos. Além disso, em relação 

à questão de gênero, constatamos que a metade dos entrevistados é do sexo 

feminino24. Outras informações que complementam as características pessoais 

dos professores são explicitadas a seguir.  

                                                 
23 O CAA desenvolve um projeto que atende adolescentes de 14 a 18 anos, voltado para o 1º emprego, 
chamado “Projeto Aprendiz”. O objetivo é inserir adolescentes (com renda familiar de até 3 salários mínimos) 
no mercado de trabalho.  Durante um ano os adolescentes permanecem estudando no período da manhã com 
formação de matemática, português, informática, recursos humanos, administração de empresas; no período 
da tarde trabalham em empresas (que tem contratos com o Projeto), ganhando um salário mínimo; além disso, 
eles precisam estar matriculados no ensino médio público e noturno. A divulgação das inscrições para o 
Projeto é feita por rádio, jornais e entre os próprios adolescentes. O processo seletivo inclui uma avaliação 
baseada em conhecimentos do ensino fundamental, além de uma entrevista sócio-econômica.    
 
24 De acordo com o Censo Escolar 2007, 64,4% dos professores do ensino médio brasileiro é representado 
pelo sexo feminino.  
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3.2) Características do âmbito familiar dos professores  

 

As informações contidas no Quadro 6 complementam o primeiro item do 

roteiro de entrevistas; além disso foi inserida a questão25 número 18 para melhor 

caracterização dos dados. 

 

Quadro 6 : Características do âmbito familiar dos professores  
 

Prof.  Escolaridade e Profissão Valores que devem 
ser transmitidos aos 
filhos 

 Pai Mãe Irmãos / Cônjuge 
 

 

5 EMC; 
metalúrgico 

EMI; do lar Uma irmã está cursando ES e a outra está no 
EF 

Respeito 

6  ESI; 
aposentado 

ESI; telefonista Irmão: EMC e é funcionário da Câmara 
municipal; Irmã: cursa ES em arquitetura 

Caráter e honestidade 

7 EFI; 
caminhoneiro 

EFI; do lar Um irmão tem ES e é agente educacional; o 
outro tem ES em educação física e é atleta 

Personalidade e pensar 
no próximo 

8 EFI; policial EFI; do lar  Irmão: ES e é jornalista; irmã: ES e é 
psicóloga e professora 

Responsabilidade, carinho 
e caráter 

10 EFC; mecânico EFC; manicure Irmão: ES e trabalha em computação; marido: 
dentista e professor 

Valores morais e a própria 
cultura (japonesa) 

13  EMC; vendedor EMC; agente de 
segurança 

Irmã: ES e mestrado em Química; irmão EF Honestidade e integridade 

14 ESC com Pós-
Graduação; 
professor/ pastor 

ESC com Pós-
Graduação; 
professora 

As irmãs estão cursando o ES; marido ESC é 
professor e comerciário  

Sobre Deus 

17  EMC; comércio  EMC; do lar Irmão: cursando ES e é professor  Respeito e limites 

21 EFC; agricultor EFC; do lar Irmã: ESC e mestrado em Química; irmão: 
ESC e doutorado em Oceanografia; esposa: 
nutricionista e mestrado em Engenharia de 
Alimentos 

Honestidade e respeito 

26 EFI; agricultor 
aposentado.  

EFI; do lar Uma irmã formada em direito; a outra irmã tem 
curso superior e é funcionária pública em uma 
creche  

Respeito ao próximo e a si 
mesmo 

27 ESC; bancário 
aposentado 

ESC; professora 
aposentada 

 irmão: ESC e é bancário; irmã: ESC e 
trabalha na área de engenharia; marido: 
mestre na área de computação.  

Respeito, educação moral 
e preservar a natureza 

28 EMI; funileiro EMI; serviços gerais 
na prefeitura 

 irmão: EMC e trabalha nos correios Educação menos severa, 
mas com limites e regras 

29 EFC; servente 
da prefeitura 

 EFC; do lar Irmãos: EFC; apenas um está cursando direito 
e é carteiro. Os outros três irmãos são 
trabalhadores rurais e as três irmãs são 
empregadas domésticas  

Honestidade 

30 EFI; mestre de 
obras 

EFI;aposentada 
(servidora municipal) 

 irmãs: EMC; do lar Transparência e não 
desejar o mal ao próximo 

 
EFI: ensino fundamental incompleto; EFC: ensino fundamental completo; EMI: ensino médio incompleto; EMC: ensino médio 
completo; ESC: ensino superior completo. 
 

 

                                                 
25 Questão 18) Quais valores e atitudes você considera importante transmitir aos seus filhos? 
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De acordo com o exposto, pode-se diagnosticar um pouco da origem dos 

professores. É possível perceber que não há grandes diferenças em relação à 

escolaridade e profissão dos pais e irmãos; de maneira geral, os pais têm apenas 

a educação básica (ensino fundamental ou médio) e atuam em profissões 

humildes. No caso dos irmãos, percebe-se o encaminhamento para a continuidade 

dos estudos, considerando que a maioria fez ou faz curso superior e alguns têm 

mestrado ou doutorado. Apenas três professores relataram que seus irmãos não 

têm curso superior.      

Além disso, alguns professores demonstraram valores adquiridos na 

socialização primária, presentes em um processo de reflexão, quando 

comparavam o que seus pais haviam ensinado com as atitudes dos seus alunos. 

Exemplos disso estão presentes nas falas de dois professores, quando destacam 

o que consideram ser importante transmitir aos filhos: 

 

“Respeito e educação moral, porque dentro da sala de aula parece que 
estão esquecidos. É lógico que a gente sabe que quando as crianças entram 
em contato com outras, isso acaba se misturando um pouco, eles acabam 
aprendendo outras coisas, mas eu penso na educação no sentido de 
respeito, não só aos pais, mas para qualquer pessoa, ao próximo.” (professora 
27) 
 
“Na escola a gente acaba sentindo que falta o respeito, na relação aluno-
professor e para mim isso é um reflexo da relação pai-filho, muitas vezes. 
Acho que precisa estabelecer qual posição do pai e qual a do filho; 
amizade não pode se confundir com libertinagem. O pai tem que estar no 
comando da situação” (professor 21). 
 
 

 Os professores ainda destacam alguns aspectos vivenciados, de alguma 

forma, no ambiente familiar, em “ter aprendido com os pais”, como importantes 

para serem repassados a outras gerações, principalmente em relação ao incentivo 

para o estudo, conforme destacado pelo professor 11: “Meus pais não 

estudaram, mas sempre inspiraram a gente para estudar”. Isso reforça a 

importância da socialização primária na trajetória dos professores, principalmente 

no que tange às marcadas relações familiares. 

 Em relação à presença de professores na família, apenas os professores 8, 

10, 14, 21 e 27 relataram ter parentes próximos (pais, irmãos ou cônjuge) atuantes 
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ou aposentados na profissão docente. Alguns destacaram primos ou disseram não 

saber a respeito. A maioria não tem professores na família.  

 Considerando que os sujeitos deste estudo constituíram aspectos da 

socialização primária junto aos pais e irmãos podemos verificar que desde que a 

criança não tenha escolha para selecionar seus “outros significados”, identifica-se 

automaticamente com aqueles apresentados a ela, ou seja, “embora a criança não 

seja simplesmente passiva no processo de sua socialização, são os adultos que 

estabelecem as regras do jogo” (Berger e Luckmann, 2007, p. 180). Neste sentido, 

o mundo dos outros se torna o mundo, o único e por isso se sustenta com forte 

significado.  

 

 

3.3) Educação informal, vida pessoal e social dos professores  

 

 Na sequência, procurou-se saber a respeito da educação informal, vida 

social e cultural dos professores, o que corresponde ao segundo bloco26 de 

informações do roteiro de entrevistas. Para melhor compreensão as informações 

estão agrupadas no Quadro 7:  

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Fale um pouco sobre sua vida fora da escola, e do seu tempo livre: 

11)    Leituras? Quais? 
12) Vai ao cinema? Gosta? 
13) Assiste TV? O que assiste? 
14) Faz outras atividades? Quais? 
15) Atividades físicas? 
16) O que mais gosta de fazer no tempo livre? 
17) Como você avalia sua condição econômica? Quantas pessoas participam da renda familiar? 
19) Durante sua trajetória de vida, quais os principais incentivos e apoios recebidos? De quem? 
20) E nas dificuldades? Quem lhe ajudou?  
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  Quadro 7 : Educação informal, vida pessoal e social dos professores  

 

Prof. Leituras Cinema TV Outras 
atividades 

Tempo livre Condição econômica 

5 Leituras técnicas 
sobre Química 

Vai todo mês Programas 
de Humor 

Academia TV e música Razoável, ganha só 
para si; o pai sustenta 
a família 

6 Leitura técnica 
para o doutorado 
em Educação 

Gosta, mas tem 
pouco tempo 
para ir 

Seriados; 
programas 
infantis  

Música; futebol Tocar música 
com os amigos 
e praticar 
esportes 

Boa, por ser solteiro 

7 História da 
Química; religião 

Quatro vezes ao 
mês 

Noticiário; 
esporte 

Atletismo Correr Boa, embora o pai e o 
irmão ajudem na 
renda 

8 Revistas 
científicas; livros 
fáceis como 
romances 

Gosta, mas não 
vai muito 

Filmes Academia; Pós-
Doutorado 

Sair com os 
amigos; visitar 
os pais; fazer 
churrasco 

Boa pela ajuda da 
bolsa de pós-
doutorado e ajuda do 
namorado na renda 

10 Autoajuda Gosta, mas 
prefere assistir 
filmes em casa 

Filmes, 
séries, 
noticiário 

Sair com 
amigos; 
caminhada 

Caminhar com 
as cachorras 

Boa com ajuda do 
marido 

13 Não gosta Gosta, mas faz 
tempo que não 
vai 

Noticiário Doutorado em 
Química 
Analítica; curso 
de inglês 

Gosta de ficar 
sem fazer nada 

Depende da bolsa de 
doutorado para se 
manter 

14 Internet; leituras 
técnicas sobre 
Química Analítica 

Gosta, mas a 
última vez foi há 
seis meses 

Seriados Academia Bater papo Razoável com a ajuda 
da renda do marido e 
de um comércio  

17 Revista Super 
Interessante; 
coisas sobre 
arquitetura 

Uma ou duas 
vezes ao mês 

Noticiário; 
desenhos 

- Desenhar 
projetos de 
casas; jogar 
videogame 

Poderia ser melhor, 
mas está bom para 
quem está começando 

21 Revista Veja e 
sobre carros; 
literatura 

Adora, mas não 
tem ido muito 

Noticiário; 
novela  

Bicicleta; pescar Leitura; visitar 
os pais ou 
sogros 

Boa; com a ajuda da 
esposa na renda 

26 Internet; leituras 
técnicas sobre 
Química e 
Ciências 

Gosta, mas 
ultimamente não 
tem ido 

Programa 
sobre 
Ciências 

Curso de 
cabeleireira; 
pesquisa 
(universidade) 

Andar, 
conversar com 
amigos 

Em parte, dependente 
financeiramente dos 
pais  

27 Romances; 
espiritismo 

Já foi mais Séries Artesanato; 
voluntária em 
centro espírita 

Artesanato; 
descansar; 
viajar 

Razoável pela renda 
própria e do marido 

28 Científica Gosta, mas falta 
tempo 

Programas 
científicos 

Ciclismo; 
doutorado em 
Química 
Orgânica 

Passear com o 
cachorro 

Boa com a ajuda da 
bolsa de doutorado 

29 Leituras técnicas 
sobre Química e 
Física  

Gosta, mas vai 
raramente 

Jornal, 
documentári
os e novela 

Licenciatura em 
Física à 
distância; 
Mestrado em 
Físico-Química 

Ver TV Boa, consigo me 
sustentar; moro 
sozinho 

30 Autoajuda; 
Química; 
romances; 
policiais 

Uma ou duas 
vezes ao mês 

Noticiário Coordenador do 
CAA 

Academia; 
cozinhar; sair 
com amigos 

Boa, com a renda do 
CAA 

 
 

Em relação à condição econômica dos entrevistados, a maioria apresenta 

outra fonte de renda (bolsa de doutorado ou pós-doutorado, comércio, ajuda de 

familiares, etc.) além do salário como professor e baseado nisso, acredita ter uma 

condição estável ou boa. Vale lembrar que a maior parte dos entrevistados é 
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solteira, mora com os familiares e nenhum dos professores tem filhos. Mesmo 

assim alguns explicitaram insatisfação com a remuneração da profissão docente. 

Seguem dois exemplos:  

 

“Na verdade eu ainda não consegui comprar a minha casa; é um dos 
bloqueios que eu tenho. Eu consegui comprar o meu carro, mas não uma 
casa. Eu ainda moro com os meus pais, então eu ajudo na renda, pagar a 
conta de telefone, água, luz, internet, TV a cabo. Nós temos um ticket 
refeição mínimo, é uma vergonha nacional; o professor que recebe mais 
deve ser 30 ou 40 reais, isso não é ticket refeição, né! A gente recebe sempre 
referente a dois meses anteriores e dezembro e janeiro o governo não paga 
nada porque a gente está em férias, é realmente uma piada, né! Eu acho o 
seguinte: eu ainda não tenho condições de me manter, por exemplo, agora 
eu já nem penso muito em ter um filho, devido à idade, mas eu penso em 
adotar ou ajudar mais, mas eu não me vejo em uma condição econômica 
estável , para que eu possa sustentar uma família sozinha, com o meu 
salário de professora; eu me vejo ainda dependente, com essa idade, para 
mim isso é uma coisa muito complicada, é um dos motivos que eu ainda 
penso em mudar de profissão, sinceramente... Apesar de gostar de dar 
aula” (professora 26 ). 
 
“O salário de professora na verdade é muito baixo, então eu nem conto 
com ele; eu dependo da bolsa, pela estabilidade, até eu terminar o 
doutorado.  A questão da renda familiar é bem relativa porque eu ajudo 
muito os meus pais, no que eu posso eu ajudo. Se naquele mês ficou mais 
apertado, eu dou uma ajuda, assim que eu posso eu ajudo. Em geral (a 
renda) é o meu pai e a minha mãe e eu” (professora 13). 
 
 

Nos exemplos acima, verificamos uma insatisfação semelhante aos 

comentários de outros professores. Vale destacar que isto está presente tanto na 

fala dos professores atuantes em escolas públicas como na dos que trabalham 

nas escolas particulares; não é possível distinguir a satisfação (ou não) financeira 

em uma rede ou em outra. Os professores evidenciaram sua condição familiar (ser 

solteiro ou ter ajuda de algum membro da família) assim como, a importância de 

outra fonte de renda, embora o trabalho docente fosse declarado a principal 

atividade dos entrevistados.   

 Gatti e Barretto (2009)27 coordenaram um estudo que tinha por objetivo 

prover um balanço da situação relativa à formação, carreira e salários do professor 

da educação básica no Brasil, tendo por base a docência como trabalho principal, 

                                                 
27 A fonte escolhida para discutir a questão salarial neste estudo foi a Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílio) 2006.  
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tanto na rede pública de ensino, quanto na particular. Entre muitas questões, foi 

verificada a condição na família como um dos indicadores que ajudam a 

desvendar a posição socioeconômica dos indivíduos. No caso dos professores, as 

autoras apuraram que 28,5% deles era a pessoa de referência em suas famílias; 

outros 48,2% eram cônjuges; cerca de 20% se declararam filhos (indicando a 

parcela de jovens atuantes no magistério) e 2,9% como outros parentes ou 

pessoas residentes nos domicílios.   

As autoras ainda indicaram o poder público como responsável por 82,6% 

dos postos de trabalho para professores e outros profissionais do ensino 

(coordenadores pedagógicos, supervisores de ensino e assemelhados). “Essa 

enorme massa de empregos na esfera pública, provavelmente uma das maiores 

do mundo, tem óbvios desdobramentos em termos do financiamento do setor 

educacional, dos salários, das carreiras e das condições de trabalho docente, 

além, evidentemente, das repercussões na qualidade do ensino ofertado” (p. 16). 

As autoras ainda fazem uma análise, detalhando valores, comparando os 

diferentes níveis de ensino e regiões do Brasil, concluindo que o salário do 

professor, de maneira geral, tem sido baixo quando comparado a outras 

profissões que exigem formação superior; isso reflete as características de 

procura, ingresso e permanência na carreira docente. A seguir as autoras fazem 

uma reflexão a respeito:  

 

No que diz respeito à carreira docente na educação básica, embora 
atualmente seja comum, em certos meios, o discurso que aumento de 
salário não garante maior qualidade, é preciso lembrar que carreiras 
pouco atraentes do ponto de vista salarial acabam por não ser objeto de 
procura entre as novas gerações, e especialmente não se mostram 
atraentes para aqueles que se consideram em melhores condições de 
domínio de conhecimentos, ou com melhores chances em outras 
atividades (...). Entre outros fatores, carreira e salários que estão 
associados a desprestígio profissional com certeza pesam tanto na 
procura dos cursos, como sobre o ingresso e permanência na profissão. 
(Gatti e Barretto, p. 234).  
 

Os profissionais da educação estão entre os mais volumosos e 
importantes grupos ocupacionais, tanto pelo seu número como pelo seu 
papel, sendo que o setor público é de longe o grande empregador na 
área. Isto remete às questões do financiamento público da educação, da 
carreira e salário dos profissionais docentes, bem como das condições de 
infraestrutura necessária nas escolas, pois a melhor qualificação da 
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educação passa também por esses aspectos, os quais não estão postos 
à altura das exigências que têm sido feitas às escolas e seus 
profissionais. Os dados são claros: não dá para se manter o discurso de 
que a educação não precisa de mais verbas. Por outro lado, não dá para 
alocar verbas sem um plano integrado, que leve em conta a diversidade 
de condições das diversas regiões, e sem um monitoramento forte. (Gatti 
e Barretto, 2009, p. 249 e 250).  
 

É evidente que, além da importância econômica, o trabalho docente 

também estabelece um papel central do ponto de vista social, político e cultural. 

Há muito tempo o ensino escolar constitui a forma dominante de socialização e de 

formação dos indivíduos nas sociedades modernas e mostra-se ainda em 

expansão. 

Nesta pesquisa com professores iniciantes procurou-se explorar, também, o 

contexto sociocultural por entender a importância do papel central que o professor 

exerce no processo de formação dos indivíduos. 

Os professores entrevistados deram pistas a respeito das atividades 

vivenciadas fora da escola, ou seja, o que fazem e o que gostam de fazer quando 

não estão trabalhando. Pode-se perceber que, em parte, essas atividades estão 

relacionadas com a profissão, como no caso das leituras e programas científicos 

que assistem, porém, alguns se direcionam para outros aspectos diversificados, 

divididos entre novos cursos de formação (cabeleireiro, mestrado, doutorado) e 

atividades de lazer (ciclismo, artesanato, projetos com adolescentes, música, 

esportes, desenhos, etc.).    

De todo modo, tanto em relação à condição econômica, como nas 

atividades realizadas no tempo livre, os professores já evidenciam regularidades 

em relação aos fortes laços familiares existentes ou almejados.  Esses laços 

também se evidenciaram quando boa parte dos professores disse aproveitar o 

tempo livre para passear, viajar ou visitar a família, o que demonstra o forte 

vínculo estabelecido e a reconhecida importância das relações familiares, 

presentes na socialização primária dos indivíduos.  

Isso foi novamente evidenciado quando os professores falaram a respeito 

de suas trajetórias de vida, destacando as dificuldades, os incentivos e apoios 

recebidos. Todos os professores destacaram a importância dos familiares em 
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algum momento da sua história de vida. Além disso, uma professora lembrou o 

incentivo de um professor direcionando-a para o ensino superior.  

 

“Meus pais incentivaram para fazer uma faculdade que apesar de ser 
pública, não é tão difícil passar e também para me manter fazendo um 
curso ‘pesado’ como o de Química. Acho que houve apoio e compreensão da 
família, tanto nos incentivos como nas dificuldades. Um professor de 
Química, no ensino médio e curso técnico em Química, eu gostava muito 
do curso e também do professor, tínhamos aulas no laboratório, isso 
também me incentivou a fazer o curso (graduação em Química)” 
(professora 26). 
 

 
De uma forma ou de outra, todos evidenciaram o ambiente familiar nas 

dificuldades enfrentadas ou incentivos recebidos, principalmente relacionando isso 

com a continuidade dos estudos. Seguem mais três detalhamentos a respeito: 

 

“Eu tive um incentivo positivo e um negativo; vou explicar: o positivo foi 
minha mãe que sempre me incentivou a estudar; eu tive uma educação 
muito religiosa, sempre indo à igreja, com regras do tipo isso não pode, 
isso é pecado, é algo que atualmente não é visto como muito bom, mas deu 
certo. Agora incentivo negativo foi do meu pai que falava que filha 
mulher não dava futuro, que sempre casava grávida. Ele apoiava o filho 
homem, que ia ser o orgulho da família. Então esse incentivo negativo do 
meu próprio pai, de não esperar nada de mim, acabou me incentivando a 
provar o contrário” (professora 28). 
 
“Minha família, sempre. Incentivo (em termos de) ter que ser alguém, 
estudar, pensar positivo sempre, que todo mundo tem condições de ser 
alguma coisa, é só traçar metas e correr atrás” (professor 30). 
 
“Os meus pais sempre me deram apoio para continuar estudando, sempre 
foi muito difícil porque eles trabalhavam e eu e minha irmã cuidávamos 
da casa, então amadurecemos muito rápido nesse sentido. Eu sou a mais 
velha, é um ano de diferença, mas em relação à responsabilidade foi 
adquirida muito cedo. Então eu acho que isso amadureceu muito a 
vontade de eu querer estudar, porque minha mãe falava ‘não tem 
problema que vocês não vão trabalhar, a gente se vira, vai fazendo o que 
pode, mas vocês têm que estudar’ (...) Eu tinha um primo que é sete anos 
mais velho e a gente acompanhou ele prestar vestibular para medicina... 
Então o que eu me lembro de incentivo foi em relação a isso, os meus pais 
dando apoio, o meu primo prestando vestibular e a nossa vontade de 
estudar” (professora 13). 
 
 

 Além das questões apresentadas, que já cercam aspectos da socialização 

primária, este estudo reviveu aspectos da educação formal - passando pela 
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educação básica até o ingresso na profissão - que serão apresentados na 

sequência.  

 

  

3.4) Educação formal: experiências vivenciadas no ambiente escolar 

 

Em relação à formação básica28 a maioria (oito) dos 14 professores 

informou ter feito o ensino fundamental e médio na escola pública; cinco dos 

professores cursou o ensino fundamental na escola pública e o ensino médio na 

particular (uma professora teve bolsa integral de estudos) e apenas uma 

professora (atuante na rede pública) informou ter estudado ambos os níveis na 

escola particular em que a mãe trabalhava como professora. Neste aspecto não 

foi possível diferenciar os professores atuantes na escola pública dos atuantes na 

particular, pois em ambos os casos havia professores que estudaram somente na 

rede pública e aqueles que estudaram parte na rede pública e parte na rede 

particular.  

Outra fonte29 bastante explorada foi o ambiente escolar vivenciado por eles, 

durante suas trajetórias como alunos. O Quadro 8 traz essas informações:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Questão 21) Você cursou a educação básica (ensino fundamental e médio) na rede pública ou privada? 
29 Questão 22) Quais foram as experiências escolares bem sucedidas durante sua trajetória escolar?  
    Questão 23) E as mal sucedidas quais foram? 

     Questão 24) Você se recorda de atitudes, comportamentos, situações envolvendo aspectos positivos ou       
                   negativos em relação  aos seus professores desde a educação básica até a universidade? Quais?  
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Quadro 8: O ambiente escolar visto na condição de aluno 

 

Prof. Experiências bem / mal sucedidas Em relação aos professores 
 

5 Contato com alunos drogados no EM, além da 
discriminação dos funcionários da escola por ser uma 
aluna transferida de um bairro de periferia 

Duas professoras de História: uma ensinava muito bem e 
a outra não ensinava nada 

6 Não era bom aluno; indisciplinado Professor de Química no EM que incentivou para o ES; 
maus professores universitários  

7 Tinha muitos amigos Uma professora da 2ª série do primário que puxava as 
orelhas dos alunos que erravam 

8 Sempre foi boa aluna e esforçada Professora da alfabetização e de Química no EM, sempre 
incentivando; professores que não sabiam ensinar, uma 
muito velha (Inglês) e outro recém-formado (Física) 

10 Não lembra Professora de Química no EM que incentivou para o ES; 
reprovação em uma disciplina na universidade porque o 
professor era chinês e não falava português direito 

13 Sempre era a primeira aluna da sala Professores que não gostavam de ensinar 

14 Várias mudanças de cidade e de escolas, atrapalhando 
em vários aspectos  

Professores de Química que ensinavam bem (EM e na 
universidade); professor fumando 

17 Postura positiva em relação ao estudo quando 
ingressou na escola particular, pois na escola pública 
não estudava; - brigou com os alunos da escola pública 

Professor de Química no EM que incentivou para o ES 
 

21 Não lembra Professores de Ciências e Química que incentivaram para 
o ES; alguns professores na universidade que colocavam 
desafios para incentivar os alunos 

26 EF: redação classificada em um concurso; EM: incentivo 
de um professor para experimentos/pesquisas  

De maneira geral sempre teve bons professores. Na 
universidade destacou a seriedade dos docentes, 
principalmente em relação à pesquisa  

27 Sempre foi boa aluna (uma vez foi a única a tirar 10 em 
uma prova de matemática); por outro lado marcou uma 
vez na 1ª série do primário quando ficou brincando fora 
da sala e foi para a diretoria 

Não concordou com a atitude de um professor de desenho 
geométrico no EF, quando lhe deu nota zero em uma 
prova porque usou a lógica para responder as questões; - 
gostava de um professor de matemática no EM; reprovou 
em uma disciplina na Universidade porque o professor 
não aceitou um atestado médico e não deu outra prova 
substitutiva 

28 A presença da mãe, principalmente no EF; incentivo de 
um professor de Química no EM que era temido por 
todos; dificuldades de socialização com os outros alunos 

Dois professores do EM: um professor formado em 
Farmácia que sabia muito de Química e outro formado em 
zootecnia que não sabia nada 

29 Sempre gostou de estudar apesar da discriminação pela 
sua condição econômica 

Lembra de uma professora de Ciências que dava boas 
aulas e de uma professora de História que era muito 
enérgica 

30 Sempre foi bom aluno, apesar da insegurança; 
participou de um teatro com a professora de Artes 

Incentivo para o ES de um professor de Química e Física 
do EM; na universidade se desentendeu com um docente 
pela quantidade de teoria que ele cobrava 

 

   Os professores apresentaram certa dificuldade em caracterizar experiências 

bem ou mal sucedidas durante o percurso escolar. Geralmente paravam, 

pensavam, na tentativa de recuperar a memória para fatos distantes e 

adormecidos. Alguns explicitaram algumas passagens em maiores detalhes. 

Alguns depoimentos interessantes, em relação aos aspectos envolvendo 

processos de socialização no ambiente escolar, podem ajudar a entender melhor 

a trajetória dos professores entrevistados, como, por exemplo, quando um 

professor resume a sua sensação em relação ao ambiente escolar da seguinte 

maneira:  
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“Eu era um pouco inseguro na escola, muito apegado a minha mãe. No 
começo eu não gostava muito da escola, eu via a escola como uma prisão” 
(p r o f e s s o r  3 0 )  
 
 

 Por várias vezes, este professor mencionou a questão da insegurança e a 

necessidade do reforço familiar junto às questões escolares, enfatizando as raízes 

da “socialização primária”. 

  Outros professores procuravam comparar a sua vivência escolar com a 

situação atual, ou seja, como professores convivendo com seus alunos, 

demonstrando aprendizados sobre a profissão docente incorporados nesta 

primeira fase da socialização e aplicados no exercício da profissão. Vejamos:  

 

“Para mim a escola não era muito diferente do que é hoje; é um momento 
de encontro, de função social, sempre fui uma boa aluna, de sentar na 
primeira carteira. Eu me lembro na 1ª série do ensino fundamental, que a 
professora pedia para os melhores alunos ajudar os outros, em questão de 
leitura, etc. E essa era uma avaliação dos professores e também dos 
próprios colegas, então eu era uma boa aluna (...). Quando chegava o 3º 
bimestre eu já tinha fechado as notas. O que eu falo para os meus alunos é 
sobre aquelas conversas que eu tinha com o meu pai, quando o pai 
chegava para conversar a gente ficava meio assim... Ele dizia que era 
tanto mais fácil seguir para o lado dos bons alunos, quanto para o lado 
dos alunos ruins. Quando você segue para o lado dos bons, você presta 
atenção, tira boas notas e o seu caminho segue legal. Quando você segue 
para o lado dos maus, é tão mais gostoso, ficar na bagunça, na conversa, 
só que acontece o seguinte, quando você vai tentar puxar o fio para 
socorrer, fica difícil. Então a melhor coisa é seguir para o lado dos bons, 
porque você acompanha, é mais fácil. O lado da conversa é mais 
agradável, mas a outra parte vai ficar comprometida”. (professora 27) 

 
“Eu era um aluno muito problemático, dei muito problema, de ser 
mandado para fora, indisciplinado. Isso me marcou porque além de eu ser 
indisciplinado, eu era meio revolucionário, eu não gostava de imposições, 
eu estudei no SENAI também no médio, eu fiz um curso técnico no SENAI 
também, de mecânico e lá era tudo muito rígido, só tinha homem, sistema 
meio militar. Então dei muito problema, batia de frente com muito 
professor (...). Hoje, sendo professor, eu tento ser mais amigo dos alunos, 
não ser tão autoritário, puxar mais para o lado afetivo”. (professor 14) 

 
 
 Os depoimentos falam por si, porém cabe comentar as fortes relações 

estabelecidas na “socialização primária”, principalmente quando demonstram o 

vínculo nas relações familiares, os valores interiorizados e que agora, como 

professores, são repassados aos alunos.    



102 
 

 

 Outro depoimento que retrata a importância do processo de socialização e 

suas marcas é o de uma professora quando explicita uma experiência mal 

sucedida na sua trajetória escolar: 

 
“Dificuldade na socialização; eu não me socializava bem, os outros me 
achavam diferente, me davam apelidos que não gostava, me achavam 
muito inteligente. Eu não tinha muito contato com os colegas”. 
(p r o f e s s o r a  2 8 )   
 

 
  Podemos perceber o encontro com significados impostos e necessários 

para se tornar aceito (ou não) por um determinado grupo, neste caso os colegas 

do ambiente escolar. Questões como esta serão mais detalhadas na exploração 

do contexto da “socialização secundária”, envolvendo a inserção no mercado de 

trabalho, a passagem por várias escolas, as dificuldades em fazer parte do corpo 

docente. 

 A professora evidencia aspectos da sua infância, seja no ambiente familiar 

ou no escolar, que foram se constituindo durante sua trajetória podendo refletir-se 

posteriormente na sua carreira. Ainda demonstra a concepção de crenças, 

valores, comportamentos incorporados na “socialização primária” e que se 

mantêm presentes quando afirma a respeito dos valores a serem transmitidos aos 

filhos:  

“Acho importante uma educação não tão severa, mas sim colocando 
muito limites, como a que eu fui criada e que deu muito certo”.  
(p r o f e s s o r a  2 8 )   
 

 
  Em relação aos professores com que conviveram durante as trajetórias 

escolares os entrevistados demonstraram a forte influência que eles tiveram. 

Foram destacados os incentivos para o ingresso no ensino superior e até mesmo 

para a área científica e de Química. Além disso, evidenciaram a condição do 

professor saber (ou não) ensinar e também de querer e gostar de ensinar. 

 Os modelos são construídos a partir dos mestres com que tivemos contato 

sendo alunos, em diversos níveis de ensino. A vivência escolar tem forte impacto 

sobre os futuros professores, uma vez que eles interiorizam modelos de ensino. 

Os docentes quando começam a trabalhar nas escolas recuperam saberes e 
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regras adquiridas durante suas trajetórias escolares. É na trajetória escolar que 

vão se construindo as matrizes de aprendizagem da docência, um sistema de 

representações acerca do que somos, que lugar e que tarefas nos cabem e as 

relações que se estabelecem.  São modelos internos que vão conformando 

esquemas, organizando as experiências posteriores e dando-lhes significado. Em 

alguns casos são modelos que consideramos positivos e com os quais mantemos 

algum tipo de identificação, porém há também aqueles considerados negativos 

(não modelos), nos fazendo pensar em ser um docente diferente, em pensar a 

docência de outra maneira.  Isso nos faz analisar, às vezes de maneira crítica, os 

espaços de formação e as expectativas acerca da profissão docente.  

 Os entrevistados demonstraram muita facilidade em falar sobre seus 

professores, tanto na educação básica, quanto na universidade, ampliando 

aspectos positivos ou negativos de acordo com suas impressões. Seguem alguns 

comentários mais detalhados:  

 
“Uma professora de história, no ensino médio, que não dava aula. E o que 
marcou muito foi quando uma aluna fez uma pergunta para ela, ela se 
recusou a responder e a aluna brigou com ela. Ela chegava, mandava a 
gente abrir o livro e falava assim: ‘leiam esse texto’; a gente tinha que 
inventar perguntas sobre o texto e responder, não aprendia nada. Na 
época eu já estudava para o vestibular e eu disse para ela ‘professora eu 
não aprendi isso’ e ela me disse ‘volta e estuda de novo’.” (professora 5) 
 
“Eu acho que muitos professores que eu tive não gostavam de ensinar e isso 
eu achava um absurdo! Eles estão aqui para nos mostrar o caminho do 
ensino e a pessoa não quer nada com nada, principalmente no ensino 
médio. Tinha uma professora que queria que nós fossemos autodidatas e eu 
estava no segundo colegial então era difícil, ir para a biblioteca fazer 
tudo que ela queria, sendo que era ela que tinha a função de nos 
transmitir, de dar uma idéia, ela queria que a gente levasse tudo para 
ela. Ela era professora de geografia. Na universidade, é aquilo que a gente 
tem que se acostumar, muitos estão mais preocupados com a pesquisa do 
que com o ensino  e isso eu acho muito ruim; não preparam a aula 
adequadamente. No ensino médio eu já tive que ser autodidata logo no 
segundo colegial, na faculdade então nem se fala porque a gente não 
aprendia na sala de aula e tinha que aprender estudando sozinho; isso eu 
achei muito ruim, principalmente para minha formação. (professora 13) 
 
“Na universidade eu não tinha professores, eu tinha aqueles ‘dadores’ de 
aula. Por ter professores tão ruins na universidade e ao mesmo tempo ter 
tido no ensino médio (na escola privada) professores legais, eu falei assim 
‘isto tem que mudar’, eu quero mudar esta situação, portanto, foram as 
duas coisas ao mesmo tempo, para eu querer ser professor”. (professor 6) 
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“Eu sempre tive bons professores, eram pessoas dedicadas que tinham 
respeito pelo aluno, ensinavam. Eu me lembro que na década de 80 era 
uma época de transição e no final do ensino fundamental eu percebi 
alguns professores não muito a fim de trabalhar, desanimados, faziam 
muita greve. Foi um momento político que hoje a gente entende, mas de 
uma maneira geral foram muitos bons. Na universidade os professores não 
interagem tanto com os alunos, mas depende de mim também, da minha 
forma de ser, da personalidade. No curso de Química eu achava os 
professores meio retrógrados, machistas (...). Os professores universitários 
não são cobrados pela didática, pelo ensino, eles são cobrados pela 
pesquisa, eles evoluem pela pesquisa que fazem (...). Em termos de pesquisa, 
eu sempre achei os professores muito sérios em passar o conteúdo, mas 
também havia aqueles que não estavam interessados em ter uma boa 
didática, em realmente ensinar e você aprender, buscar retorno. É isso que 
a gente sente, na maioria das vezes, na universidade. Pontos positivos é a 
seriedade quando você vai fazer um estágio, um trabalho de pesquisa, por 
exemplo, de iniciação científica, trabalhando em um laboratório, aí você 
é levado muito a sério; te colocam para trabalhar, te dão retorno (...) Na 
pesquisa, você sente a seriedade, mas em termos de aprendizado, mas 
didática não. Eu acho que para seleção na universidade eles não estão 
muito interessados nisso”. (professora 26) 
 
“Na universidade, tudo estava bagunçado e a gente não aprendia nada, 
os professores davam aula até as 20:00 horas (curso noturno) e iam 
embora, as provas eram sempre iguais, e depois de um certo tempo uma 
professora entrou e começou a dar aula de verdade, explicava, fazia 
exercícios com a gente  e isso me marcou bastante (...). Eu me lembro de 
um professor na universidade fumando na aula, isso me irritava 
profundamente, apesar de ele ser um bom professor, ele tinha essas 
atitudes”. (professora 14) 
 
 

 Portanto, são modelos e não modelos que, de alguma forma, marcaram o 

percurso escolar dos entrevistados, evidenciando, em alguns casos, o 

encaminhamento para a profissão docente, assim como algumas atitudes 

refletidas, hoje na posição de professor em relação aos seus alunos. 

 Considerando que o processo de socialização se dá pela imersão do sujeito 

em um universo simbólico e cultural, adquirindo saberes próprios deste universo, 

na socialização primária, os saberes são frutos das relações estabelecidas pelo 

ambiente familiar e suas relações sociais. Neste contexto a criança é inserida no 

percurso escolar e amplia suas relações com outros agentes socializadores.    

 Até aqui, as impressões transmitidas não destacam grandes diferenças 

entre os professores das escolas públicas e os das escolas particulares. Pelos 
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dados apresentados, são formas de agir e pensar próprios, com algumas 

especificidades na área de Química. 

  A seguir serão discutidos aspectos envolvendo os processos de 

socialização secundária, uma vez que esta pesquisa se preocupou em analisar as 

questões que cercam a formação inicial dos professores, em cursos de 

licenciatura em Química, até as condições de ingresso na profissão, incluindo as 

interações vivenciadas no ambiente escolar. Em estudo semelhante, Ludke (2007) 

analisou o processo através do qual o professor desenvolve sua dimensão 

profissional, ou ocupacional, desde sua trajetória escolar, especialmente na escola 

normal e/ou licenciatura até sua iniciação e desenvolvimento como professor, 

proporcionando uma série de interrogações como fruto de suas observações a 

respeito da socialização profissional dos docentes:   

 

Queremos abranger, assim, de maneira bem ampla, o espaço entre os 
dois pólos, o da formação e o da experiência, assim como o embate entre 
eles, que não tem sido possível apreender na maioria dos estudos sobre 
a questão, já que tratam, em geral, de um ou de outro isoladamente (...). 
O que fica da formação inicial recebida na escola normal ou na 
licenciatura? Que contribuição dão (ou não) as disciplinas desses cursos 
e os estágios práticos que oferecem? Que força têm os bons (e os maus) 
professores como modelos marcantes para o trabalho do futuro 
professor? Como fica a delicada relação entre teoria e prática na 
passagem do estudante pelas escolas de formação?  Que sensibilidade 
tem mostrado a literatura específica usada nessas escolas no trato 
dessas questões? Estas e outras interrogações vêm brotando de nossas 
reflexões a respeito da formação do futuro profissional da educação. 
(Ludke, 2007, p.27 e 29). 

 

Essas questões vão ao encontro de algumas inquietações que originaram 

esta pesquisa com professores iniciantes em Química e que pretendo desenvolver 

no capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO 4 
 

Aspectos da socialização secundária 
 
 

 A socialização secundária trata de um processo que introduz o indivíduo já 

socializado em novos setores do mundo, em especial o do trabalho. Neste 

contexto é exigida aquisição de vocabulários próprios que envolvem um processo 

de entendimento dos “submundos” novos que se apresentam, podendo-se 

contrastá-los com aspectos adquiridos na socialização primária, desencadeando 

possíveis crises causadas pelo reconhecimento de que aquele mundo herdado no 

ambiente familiar não é o único, embora tenha uma localização social muito 

particular. Na socialização secundária a realidade necessita ser reforçada por 

técnicas específicas para produzir o processo de identificação e isso vai depender 

das motivações do indivíduo para a aquisição de novos conhecimentos.  

 Tais condições se refletem especialmente no mundo das profissões – 

neste estudo são priorizados, evidentemente, aspectos da profissão docente. 

Este capítulo reúne elementos que contribuem para a compreensão dos 

processos de socialização secundária (incluindo aspectos da formação inicial) e 

suas interferências na construção da identidade dos professores iniciantes de 

Química. As categorias e subcategorias de análise que norteiam este capítulo são:  

 

� O curso de licenciatura em Química: preparo para a profissão? 

� A profissão docente 

� O professor iniciante de Química 

� O trabalho do professor iniciante de Química: 

� Saberes importantes para realizar o trabalho docente 

� Dificuldades encontradas 

� Aspectos positivos; satisfação com a profissão 

� Sucesso ou fracasso 

� Avaliação do trabalho 

� Processos de socialização no ambiente escolar 

� Interação com a cultura escolar 
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4.1) O curso de licenciatura em Química: preparo para a profissão? 

 

A formação inicial é uma temática que há muito tempo vem sendo discutida. 

Conforme apresentado na Introdução desta pesquisa, a maioria dos estudos sobre 

formação de professores ainda prioriza os aspectos que envolvem a formação 

inicial e em especial os cursos de licenciatura.  

Em um estudo anterior (Furlan, 2004) foi possível interagir com licenciandos 

do curso de Licenciatura em Química (UNESP/Araraquara) e verificar suas 

expectativas com o curso e com a carreira docente. Neste estudo a preocupação 

estava em diagnosticar como se dá a transmissão da cultura escolar, 

principalmente no que tange a aspectos da carreira docente. Naquele momento 

foram vários depoimentos demonstrando a insatisfação com a postura dos 

professores, a estrutura e as condições do curso. Segue um trecho que retrata 

algumas conclusões do estudo:  

 

Apesar dos depoimentos dos alunos e também de professores 
apontarem para a reprodução de uma cultura negativa em relação às 
disciplinas pedagógicas e à profissão docente, na última chave de análise 
as expectativas da maioria dos entrevistados estava voltada para a 
docência. Portanto, para muitos licenciandos essa cultura existia e 
posteriormente era evidenciada, porém não os afastavam das 
possibilidades de ter mais um emprego, de um campo mais abrangente 
de trabalho ou das suas intenções iniciais, quando ingressaram na 
universidade. Esboça-se aqui uma interessante vertente investigativa, 
qual seja, a de reações dos alunos a facetas da cultura veiculadas em 
diversas práticas. 
Essas intenções, entretanto, nem sempre estavam voltadas para a 
docência. Muitos alunos quando optaram por fazer um curso superior 
pensavam, por exemplo, na ascensão econômica e especificamente 
quando escolheram o curso de Química e licenciatura, foi pela condição 
de curso noturno, incentivo da UNESP para os cursos de formação de 
professores – com gratuidade nas inscrições dos vestibulares -, pouca 
concorrência relação candidato/vaga, práticas anteriores, entre outros 
motivos.  (Furlan, 2004, p. 119).  
 

Na presente pesquisa foram retomadas algumas questões da formação 

inicial dos professores iniciantes entrevistados, por considerar o curso superior 

como um componente do percurso escolar além do direcionamento para a 
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profissão. O Quadro 9 apresenta dados referentes à formação superior e Pós-

Graduação dos entrevistados. 

 

Quadro 9: A formação inicial na opinião dos entrevistados   

 

Prof. Educação superior e Pós-
Graduação 

Avaliação da formação inicial Aplicação da formação 
inicial na prática 

5 Licenciatura em Química (UNESP 
2009) 

Boa formação, principalmente por ter 
participado de atividades extracurriculares; as 
disciplinas pedagógicas não prepararam para 
ser professora 

Não aplica aquilo que não gostou na 
universidade, quando era aluna 

6 Licenciatura em Química (UNESP 
2004); Mestrado em Química (UNESP); 
Doutorando em Educação para Ciências 
(UNESP)   

No geral regular; boa formação em conteúdos 
químicos; péssima formação nas disciplinas 
pedagógicas 

Ser autodidata; não depender dos 
outros e ir atrás do que quer; a 
importância das atividades 
experimentais 

7 Licenciatura em Química (UNESP 
2009) 

A parte dos conteúdos químicos foi muito boa, 
porém foi pouco o contato com a realidade das 
escolas; a parte pedagógica deixou a desejar 

Usar o raciocínio 

8 Licenciatura em Química (UNESP 
2000); Mestrado em Físico-Química 
(UNESP/2003); Doutorado em Físico-
Química (UFSCar/2007); Faz Pós-
Doutorado na Embrapa 

Excelente nos conteúdos químicos e na Prática 
de Ensino; as outras disciplinas pedagógicas 
foram tão insignificantes que não lembra os 
nomes; muito boa em relação às atividades 
extracurriculares 

Os conteúdos químicos; algumas 
sugestões da professora de Prática de 
Ensino  

10 Bacharelado e Licenciatura em Química 
(UFSCar 2002); Mestrado em Química 
Analítica (UFSCar) 

Não influenciou em nada para ser professora e 
preparou somente para os conhecimentos 
químicos 

Os conteúdos químicos 

13 Licenciatura em Química (UNESP 
2004); Mestrado em Química Analítica 
(UNESP); Doutoranda em Química 
Analítica  (UNESP) 

Boa por esforço próprio e pelas atividades 
extracurriculares de que pode participar 

Algumas sugestões da professora de 
Prática de Ensino  

14 Licenciatura em Química (UNESP 
2006); mestrando em Química (UNESP) 

Não foi muito boa; aprendeu mais sozinha; não 
preparou para ser uma professora de Química 

Não lembra 

17 Licenciatura em Química (UNESP 
2009) 

Muito vaga a parte pedagógica Conteúdos químicos 

21 Bacharelado e Licenciatura em Química 
(UNESP 2004);  Mestrado e Doutorado 
em Química Analítica (UNESP);  faz 
Pós-Graduação em Educação à distância 
(UFMG) 

Deu um panorama do que é ser professor; 
pouco contato com a realidade das escolas; boa 
nas atividades extracurriculares 

Algumas atividades experimentais 
adaptadas para o ensino médio 

26 Bacharelado e Licenciatura em Química 
(UNESP 2000); Mestrado e Doutorado 
em Bioquímica 

De maneira geral teve boa base e segurança; 
porém, os cursos de Licenciatura precisam 
colocar os alunos mais em contato com as 
escolas  

Algumas técnicas de postura e 
entonação; reflexões sobre psicologia 

27 Bacharelado em Química (UFSCar 
2001); Licenciatura e Mestrado em 
Química (USP 2004) 

Dificuldades com o conteúdo de algumas 
disciplinas pedagógicas para as quais não 
encontrou aplicações práticas; as disciplinas 
Didática e Metodologia de Ensino ajudaram 

Algumas sugestões dos professores 
universitários em relação a conhecer 
melhor as turmas antes de tirar 
conclusões precipitadas 

28 Licenciatura em Química (UNESP 
2003); Mestrado em Química Orgânica 
(UNESP 2007); Doutoranda em 
Química Orgânica (UNESP) 

Em termos de conteúdos químicos foi muito 
boa, mas em relação às disciplinas 
pedagógicas, ficou muito a desejar, 
principalmente pela falta da realidade das 
escolas    

Somente os conteúdos químicos, 
porque das disciplinas pedagógicas 
“não dá para aproveitar nada” 

29 Licenciatura em Química (UNESP 
2003); mestrando em Físico-Química 
(UNESP) 

Ótima tanto nos aspectos profissionais como 
experiência de vida; em termos de conteúdos 
químicos foi muito boa, mas as disciplinas 
pedagógicas não valeram nada 

A tecnologia com aparelhos 
eletrônicos, computador, etc. 

30 Licenciatura em Química (UNESP 
2004) 

Boa, principalmente pelas atividades 
extracurriculares que teve oportunidade de 
desenvolver na graduação; em relação aos 
conteúdos químicos foi muito boa, porém as 
disciplinas pedagógicas deixaram a desejar 
tanto na teoria quanto na prática 

Ter mais confiança em si 
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 As informações contidas no Quadro 9 referem-se às questões30 do roteiro 

de entrevistas que tratam de aspectos voltados para a opinião dos professores 

iniciantes a respeito da formação inicial; procurou-se explorar não somente as 

questões curriculares, mas também as atividades extracurriculares no ambiente 

acadêmico. Além disso, foi enfocado o preparo para a atividade docente, uma vez 

que os cursos de Química também prepararam seus alunos para outros 

encaminhamentos, distantes da docência. Vale ressaltar a continuidade dos 

estudos por parte da maioria dos professores, geralmente em cursos de Pós-

Graduação, mestrado e doutorado.  

A respeito do ensino superior, todos os professores fizeram Licenciatura em 

Química em instituições públicas; o ano de formação varia entre 2000 a 2009. A 

maioria cursou a graduação na UNESP/Araraquara e apenas duas professoras 

cursaram na UFSCar. Especificamente em relação ao curso todos os professores 

demonstraram alguma insatisfação que, na maioria das vezes, se voltou para as 

disciplinas pedagógicas. Isto reforça o estudo anterior (Furlan, 2004) que aponta a 

reprodução de uma cultura negativa em relação às disciplinas pedagógicas. Esse 

estudo baseou-se no depoimento de licenciandos em Química de apenas uma 

instituição (UNESP/Araraquara), porém na atual pesquisa isso também apareceu 

na expressão das professoras licenciadas pela UFSCar, embora uma delas tenha 

ressaltado a importância das disciplinas Didática e Prática de Ensino. De maneira 

geral, os entrevistados destacaram como aspectos positivos a aprendizagem dos 

conteúdos químicos e participação em atividades extracurriculares, mas 

ressaltaram como negativo a pouca vivência nas escolas durante a formação 

inicial. Diante disso, seguem alguns depoimentos:  

 

                                                 
30

 Questão 25) Qual curso, instituição e data envolvem sua formação superior? 
Questão 26) Como você avalia sua formação superior, em relação à formação acadêmica,  experiências 
acadêmicas curriculares e extracurriculares? 
Questão 27) Você considera que sua formação inicial preparou você para tornar-se professor (a) de 
Química?   
Questão 29) Do que você aprendeu na formação inicial, o que, de fato, você utiliza no exercício da 
profissão? 
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“A parte conceitual em Química é muito boa, só que a parte pedagógica 
fica a desejar (...). A gente teve contato com o ensino somente no 5º ano e 
as matérias pedagógicas nossas eram ministradas por aqueles professores 
que ‘sobravam’ no campus e vem para a Química só para cumprir tabela. 
Na nova proposta (curricular) os alunos têm contato com a escola antes 
do 5º ano com mais horas de estágio, começando desde o 2º ano. O que 
acontece muito é que dos 30 licenciados que se formam os que vão dar 
aula são apenas 3 ou 4, porque o aluno só tem contato com o ensino no 5º 
ano, até lá, ‘chove’ bolsas de iniciação científica, portanto, os alunos já 
vão fazer pesquisa e assim não vão se interessar pelo ensino lá na frente”.  
(professor 7) 
 
“Tenho facilidade para lidar com o conteúdo. Algumas disciplinas 
ajudaram como, por exemplo, Didática, Metodologia, embora as definições 
eu não me lembre. Outras eu não encontrei aplicações práticas, não 
marcaram”. (professora 27) 
 
“Eu até comentei com alguns amigos que se a gente só depender da 
faculdade, no total de cinco anos de curso a gente dá apenas seis aulas. 
Então é quase impossível formar um professor que só deu seis aulas (...). Na 
Prática de Ensino, a gente dá uma aula no 1º semestre e uma no 2º 
semestre do 5º ano. A gente assiste a várias, a gente dá aula em grupo, dá 
uma aula simulada para os colegas de sala, mas para os alunos da rede, 
como professor em sala de aula é uma vez em cada semestre. Isso em 
minha opinião é muito pouco! Inclusive amigos meus me pedem ajuda 
para preparar essas aulas, porque eles nunca deram aula na vida e eu 
tenho mais experiência. As outras disciplinas pedagógicas também não 
ajudaram muito. Em alguns casos até por descaso dos professores. Tinha 
uma professora de Didática que fazia 20 anos que ela não entrava em 
uma escola; isso não tem o menor sentido. Então são coisas desse tipo que a 
gente vai vendo que ela quer ensinar para gente os métodos para ser 
aplicados, mas ela nunca deu aula numa escola pública, não entende 
nada de escola”.  (professor 17) 
 
“Em termos de conhecimento, conteúdo sim. Em termos de vivência, 
prática, como trabalhar, não. As disciplinas pedagógicas não valeram de 
nada; o pessoal do campus não tem conteúdo, é muita ‘enrolação’ e sem 
conteúdo. Eu não prendi nada, pode perguntar para qualquer um”. 
(professor 29) 
 
“Regular, porque em Química mesmo, tive boa formação, só que em 
relação às matérias pedagógicas foi uma formação péssima, por dois 
fatores importantes: primeiro os professores que estão na área pedagógica 
não tinham formação especifica em Química, então eles falavam das 
teorias de aprendizagem, só que não conseguiam dar exemplo, não 
sabiam como ensinar Química. Então ficava um discurso completamente 
distante, uma coisa teórica e não tinha aplicação nenhuma. O segundo 
fator é que muitos professores não tinham motivação para dar aula para o 
curso de Química. Isso a gente viu várias vezes, nos discursos dos próprios 
professores que falavam ‘o pessoal da Química é bitolado, não sabe ler 
coisa de humanas’. Então, eles não gostavam muito. E isso afetou muito 
minha formação. (professor 6) 
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“No meu caso, a Licenciatura foi mais voltada para o ensino público, mas 
eu acabei trabalhando no ensino particular; nos estágios (na Prática de 
ensino) eu tive contato com as escolas públicas e hoje eu vejo que a 
realidade é bem diferente, em relação à estrutura, a parte pedagógica, é 
muito diferente; por exemplo, aqui, neste colégio, tem muita estrutura, 
biblioteca, espaço para os alunos estudarem e fazerem outras atividades, e 
o curso de Licenciatura não mostra essa realidade para a gente, não 
mostra a realidade da escola particular e da pública, acabam focando 
muito no aluno. Então é bem chocante, quando a gente entra em sala de 
aula, quando acaba de ser formado (...). Eu tinha uma expectativa um 
pouco maior, por exemplo, na disciplina de Didática, pois a professora 
sempre falava que o professor tinha que se atualizar, com aulas 
inovadoras, com exemplos alterados, a renovação na forma de ensinar e o 
que eu observava (na universidade) eram transparências amareladas, 
com o mínimo de 10 anos de uso”.  (professor 21) 
 
 “Nas matérias teóricas eu achei o conteúdo químico muito bom, deu para 
aproveitar bastante. Nas matérias pedagógicas deixou muito a desejar 
porque falta muito a realidade que se vê nas escolas, você acaba vendo 
muita teoria de filosofia e nada de teoria das regras e vivência, o 
funcionamento de uma escola”. (professora 28) 
 
“Eu acho que a maioria dos professores na universidade é pesquisador. 
Para falar verdade são poucos os professores que a gente pode dizer ‘esse é 
bom professor’. Tem uns que sabem muito, fizeram mestrado e doutorado 
em outros países, mas não sabem passar para o aluno. Eu acho que 
aprendi mais o que não fazer do que o que fazer. Por exemplo, os nossos 
professores na universidade, pensando nas aulas que eles dão, com um 
monte de slides, um slide a cada segundo o aluno não entende nada... Eu 
tiro isso como não-exemplo; eu aluna não gosto desse professor; eu não vou 
fazer isso”. (professora 5) 
 
 

  Mais uma vez se afirma o que já está posto em vários estudos a respeito 

dos cursos de Licenciatura: dentro da universidade, eles ocupam um espaço 

secundário e quem se dedica a eles é pouco valorizado. “(...) Decorre daí uma 

ordem hierárquica na academia universitária, as atividades de pesquisa e de Pós-

Graduação possuem reconhecimento e ênfase, a dedicação ao ensino e à 

formação de professores supõe perda de prestígio acadêmico” (Gatti e Barretto, 

2009, p. 259).  

 Alguns professores reclamam da formação inicial, principalmente das 

disciplinas pedagógicas, porém em outros momentos afirmam usar “técnicas”, 

sugestões de professores, experimentos adaptados para o ensino médio e 

tecnologia no trabalho docente. Entretanto, em alguns depoimentos isso é tratado 

de maneira mais argumentativa e com maior entendimento por parte dos 
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professores (que geralmente faziam parte do grupo mais experiente, tanto em 

termos de magistério quanto em idade). Eles afirmaram que isso é absorvido com 

o tempo, com a prática, na formação constante, como nos dois exemplos abaixo: 

 

“Em relação aos conteúdos de Química foi muito boa, mas a minha 
expectativa na Licenciatura era sair pronto para enfrentar uma sala de 
aula e o que eu observo é que o fato de ser professor é uma formação 
constante. O que a Licenciatura te dá é o panorama do que é ser professor, 
mas a formação passa a ser no dia a dia, no trabalho com o aluno, com a 
escola, interação professor-escola, professor-aluno (...). Eu tive uma 
vantagem porque primeiro eu entrei como monitor e esse tempo é bom para 
você refletir, crescer, refinar conceitos, pensar a forma de explicar; é 
grande a diferença entre ter o conhecimento e poder aplicar ou ensinar 
para alguém. Essas coisas a gente acaba aprendendo no dia a dia e não 
no curso de Licenciatura. Participei de atividades extra-curriculares na 
graduação, por exemplo, diretório acadêmico, empresa Junior e sem 
dúvida isso ajudou muito, é um amadurecimento grande até em relação 
à profissão, podendo atuar como pesquisador ou em desenvolvimento de 
algum material. Também como lidar com as pessoas, pois o grande desafio 
na escola é saber tratar as pessoas e a gente acaba aprendendo muito com 
essas experiências” .(professor 21) 
 
“De maneira geral eu acho que o curso foi bom; quando você termina, você 
tem uma base, eu me senti e me sinto relativamente segura. É lógico que 
no início você tem a preocupação, a tremedeira, é justamente para você se 
adequar à situação da escola, o que o professor pode e o que não pode. Na 
verdade falta maior interação entre as universidades e a escola básica. Eu 
acho que, de maneira geral, os cursos de licenciatura são bons, mas falta 
um pouquinho colocar o aluno antes em contato com as escolas, públicas e 
particulares. Engraçado, o pessoal só faz estágio em escola pública, né? 
Seria interessante se as escolas particulares abrissem também. É uma coisa 
interessante, a vivência, a convivência, porque cada situação é uma (...). 
Você sai da universidade com a impressão de que não aprendeu nada, 
mas com o tempo você vai refletindo e você sabe que ela te deu alguns 
conteúdos e te alertou para algumas coisas e depois você pode ir 
corrigindo, mas isso é só com a experiência de aula que você adquire (...). 
Eu acho que aprendemos muito no exercício da profissão; é lógico que 
temos um embasamento na faculdade, que nos dá segurança, alguns 
pilares em que a gente se apóia. Depois disso é a prática, a conversa com 
outros professores e isso eu levo muito a sério, principalmente os professores 
que estão há mais de 10 anos trabalhando (...)  Sinceramente, temos um 
corpo docente muito bom e eu tento me espelhar. Por exemplo, neste fato de 
‘segurar’ a sala, eu fico observando essas coisas, eu acho que você aprende 
com os professores (...) Principalmente com os mais experientes, porque os 
mais jovens ainda ficam um pouco com o pé atrás, não tomam certas 
atitudes, não falam certas coisas porque tem um certo receio. É uma 
seleção, ele tem boa formação, tem capacidade, ele gosta de dar aula, 
trabalha em um lugar complicado e ganha pouco. Portanto, com certeza é 
uma seleção daquele que realmente quer ser professor.”(professora 26) 
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 De acordo com o modelo esquemático das fases da carreira, apresentado 

por Huberman (1992), por volta dos seis anos de profissão o professor pode 

encontrar-se na fase de estabilização alimentando um sentimento de competência 

e confiança sentindo-se mais à vontade para enfrentar situações complexas ou 

inesperadas. Apesar de isso variar de acordo com as condições pessoais, 

profissionais, do período histórico e das interações vivenciadas por cada indivíduo, 

pode-se constatar diversas vezes que os professores com um pouco mais de 

vivência docente compreendiam melhor a influência da formação inicial e a sua 

relação com a prática. 

 A este respeito, Ludke (2007) constatou que alguns professores fizeram 

uma avaliação positiva da formação inicial recebida e, entre eles, havia 

informantes mais críticos afirmando a importância da base teórica.  Neste sentido 

a autora assinala a formação inicial apenas como preparação inicial, não devendo 

sobrecarregá-la com uma carga que não lhe é compatível e para a qual não está 

aparelhada:  

(...) Se fosse reconhecido claramente o caráter introdutório, de uma 
preparação que não pretende ser total, nem abarcar toda a carreira do 
professor, talvez ela pudesse se tornar mais eficiente, assumindo a 
especificidade desse caráter inicial (Ludke, 2007, p. 37).  
 
 

 Para entender melhor como os iniciantes desta pesquisa avaliaram sua 

formação inicial, é necessário analisar também as trajetórias vivenciadas pelos 

entrevistados até os cursos de Licenciatura em Química. Percebemos que o 

percurso biográfico de cada indivíduo vai se delineando em relação às influências 

internas e externas vivenciadas por eles.  A esse respeito, Marin (2007) propõe 

um novo paradigma para formar professores a partir das dificuldades e 

necessidades históricas nessa área. Depois de um mergulho em alguns cursos de 

formação de professores a autora propõe algumas reflexões importantes:   

 

(...) Um processo de formação profissional, qualquer que seja ele, tem 
sua história. Há uma gênese e uma evolução num processo de 
socialização. Há uma historicidade vivida no cotidiano. As pessoas 
começam a ser formadas profissionalmente em seu cotidiano. Cada um 
de nós sofre um processo de formação profissional a partir da educação 
informal e formal a que está submetido, diariamente, desde muito cedo. É 
na interação social, na família, nos grupos de amigos, nas instituições, 
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nas horas de lazer que começa essa formação, não nos cursos básicos 
que ministramos. 
As crianças, desde muito pequenas, sabem que a mãe, ou a tia, ou a 
vizinha, é professora, o que é que ela faz, como são algumas 
características dessa pessoa e de seu trabalho, como, por exemplo, 
trazer cadernos para corrigir, fazer leituras, vir acompanhada (às vezes) 
de seus alunos. Além disso, as crianças vêem modelos profissionais nos 
programas de televisão (cômicos ou não), nos filmes, nas notícias, 
brincam de escolinha com os irmãos menores ou vizinhos e amigos. Da 
mesma forma, as crianças desde muito pequenas sabem que seu pai é 
operário, e qual o significado disso; ou sabem o que é ser dentista, 
jardineiro, padeiro ou frentista de posto de gasolina. A consciência 
profissional, a identidade profissional dessas crianças começa a se 
formar, então, muito antes de elas se tornarem nossas alunas nos cursos 
de formação básica. Vale lembrar que essas concepções se formam de 
maneira acrítica, impregnando fortemente, inclusive com a vivência de 
todos os problemas do dia-a-dia das escolas. 
Quando os alunos chegam aos cursos de formação básica, já têm anos 
de formação, de imagens, de crenças, de valores, de gostos ou 
desgostos, de preferências ou preconceitos em relação às profissões, 
incluindo a de professor. E esse não tem sido um dado de realidade e de 
reflexão considerado por nós!  (Marin, 2007, p. 162).  
 

 Portanto, é preciso considerar as marcas pessoais, valores interiorizados 

e o aprendizado da trajetória escolar dos professores, ou seja, analisar os 

mecanismos que eles utilizam para acomodar os significados impostos e 

necessários, de tal modo a encontrar seus lugares na estrutura social. Trata-se de 

uma fase decisiva, pois o indivíduo constitui-se como membro efetivo da 

sociedade, porém não de forma acabada uma vez que o processo de socialização 

nunca será total. Embora a socialização primária seja a base para outras etapas 

(cada vez mais independentes das determinações biológicas e dependentes das 

determinações sociais) a socialização secundária se caracteriza pela 

interiorização dos chamados “submundos institucionais” e está ligada à aquisição 

de funções específicas com raízes na divisão do trabalho. Neste sentido, os 

professores, em seus depoimentos, nos dão pistas dos processos de socialização 

que permeiam e constroem a identidade do sujeito e começam a refletir nos 

modos de pensar e agir e nas relações que estabelecem com a sua formação e a 

carreira profissional. 
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4.2) A profissão docente 

 

A temática da profissão docente vem sendo preocupação de muitos 

estudos nos últimos anos. Podemos contribuir para esta discussão, expondo o 

pensamento de Nóvoa (1992) que resume parte da preocupação deste estudo:  

 

Como é que cada um se tornou no professor que é hoje? E por quê? De 
que forma a ação pedagógica é influenciada pelas características 
pessoais e pelo percurso de vida profissional de cada professor? As 
respostas levar-nos-iam longe demais (Nóvoa, 1992, p. 16). 
 
 

Questões como essas procuraram ser exploradas no roteiro de entrevista, 

especificamente no bloco que trata da profissão docente31. O Quadro 10 traz tais 

informações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Questão 32) Você escolheu ser professor (a)? Por quê? 
Questão 33) Conte um pouco da sua experiência docente: há quanto tempo leciona? Já trabalhou em quantas 
escolas?  Públicas ou privadas? Atualmente você trabalha em quantas escolas e com quais disciplinas? Há 
quanto tempo você trabalha nessas escolas? Em quais períodos? Com aproximadamente quantas aulas 
semanais? Em escolas públicas ou privadas?  
Questão 36) Você já trabalhou em outras instituições e/ou funções? Quais e por quanto tempo? 
Concomitante ou não com seu trabalho em sala de aula? 
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Quadro 10: A entrada na profissão docente 

 

Prof. Condições no ingresso da profissão docente 
 

 Escolheu ser professor? Tempo de 
magistério 

Quantidade de 
escolas 

Atualmente Outras 
funções  

 
5 Escolheu Química por ser o 

único curso da área de exatas 
na cidade; optou pela 
profissão docente durante a 
graduação  

1 ano (monitora) 1 escola particular 
e 1 curso pré-
vestibular 
vinculado à 
universidade 

1 escola particular nos períodos da 
manhã e tarde sem regularidade 
em relação ao nº de aulas; aulas 
no período noturno no curso pré-
vestibular 

 Recepcionista  

6 Sim.  6 anos 6 escolas 
particulares 

3 escolas particulares, nos 
períodos da manhã, tarde e noite, 
com 41 aulas semanais  

Sorveteiro, 
mecânico, 
comércio 

7 Escolheu Licenciatura por ser 
uma opção mais fácil de 
passar no vestibular 

Monitor: 2 anos; 
professor: 1 ano 

4 escolas 
particulares e 1 
curso pré-
vestibular 
vinculado à 
universidade 

1 escola particular, nos períodos 
da manhã e tarde, com 16 aulas 
semanais; aulas no período 
noturno no curso pré-vestibular 

Supermercado e 
carteiro  

8 Sim.  6 anos 1 escola pública e 
1 particular  

1 escola particular, nos períodos 
da manhã, tarde e noite, com 8 
horas semanais 

Escritório  

10 Escolheu Química por 
considerar um curso fácil de 
passar no vestibular; optou 
pela profissão docente 
durante a graduação  

6 anos 7 escolas (públicas 
e particulares) 

2 escolas particulares e uma 
faculdade particular; 2 manhãs, 2 
tardes e 3 disciplinas à noite. 

Auxiliar de 
dentista 

13 Escolheu Licenciatura porque 
ganhou a inscrição no 
vestibular; optou pela 
profissão docente no último 
ano da graduação, com o 
incentivo de um colega 

4 anos 1 escola particular 1 escola particular32, no período 
noturno com 12 aulas semanais 

- 

14 Sim.  4 anos 5 escolas 
particulares 

3 escolas particulares, de manhã, 
tarde e noite com 30 aulas 
semanais 

Professora de 
espanhol e 
comércio 

17 Sim, pelos modelos que teve 
quando era aluno 

Monitor: 2 anos; 
professor: 3 anos 

5 escolas (públicas 
e particulares) 

4 escolas particulares, nos 
períodos da manhã, tarde e noite, 
com 35 aulas semanais  

comércio 

21 Sim. 5 anos Várias particulares 2 escolas particulares em cidades 
diferentes e em 2 universidades 
públicas em outro estado; períodos 
da manhã, tarde e noite com 18 
aulas semanais 

- 

26 Sim; começou a dar aulas 
enquanto fazia mestrado, 
portanto, inicialmente foi uma 
opção econômica, mas depois 
gostou e permaneceu  

Desde o 
bacharelado 
(1995), parava e 
voltava. 
Concursada há 6 
anos. 

6 escolas públicas 1 escola pública, manhã e noite, 
com 32 aulas semanais 

- 

27 Escolheu fazer Química; 
Precisava da Licenciatura 
para ingressar no Estado 

4 anos 4 escolas públicas 2 escolas públicas, manhã e noite, 
com 20 aulas semanais 

- 

28 Não. Fez Química por ser um 
curso noturno 

5 anos Perdeu as contas 
das escolas 
públicas em que já 
trabalhou 

1 escola pública, no período 
noturno com 8 aulas semanais 

- 

29 Sim, pelos modelos que teve 
quando era aluno 

5 anos 7 escolas públicas 
e 1 particular 

Iniciou este ano como coordenador 
pedagógico em uma escola 
pública e dá 13 aulas semanais 
em uma escola técnica pública no 
período da noite 

Coordenador 
pedagógico 

30 Inicialmente queria ser 
Químico, depois descobriu a 
Licenciatura 

4 anos 4 escolas públicas 
e 1 particular 

1 escola (professor eventual); 
período da manhã. 

Supermercado e 
curtume 

 

                                                 
32 A escola 5 funciona apenas no período noturno.  
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  De acordo com as informações acima, apenas a metade dos professores 

entrevistados escolheu ser professor quando ingressou na universidade; os 

demais tinham outros interesses e posteriormente, por diversas situações, 

optaram pela carreira docente. Neste caso, vale destacar que em alguns casos os 

entrevistados fizeram também outros cursos, tais como, Bacharelado, Mestrado ou 

Doutorado em períodos concomitantes ao curso de Licenciatura, portanto, 

puderam vivenciar várias experiências acadêmicas, curriculares e 

extracurriculares, como estágios em indústrias e escolas, iniciação científica, 

grupos de pesquisas, o que resultou, de alguma forma, na opção (ou na falta de) 

para a carreira docente. Alguns tomaram o gosto pela docência, quando ainda 

estavam na graduação começando a exercitar as atividades práticas, com projetos 

universitários ou nos estágios de Prática de Ensino. Outros precisavam de 

remuneração ou “uma ajuda financeira”, enquanto faziam os cursos de Pós-

Graduação e, em alguns casos, ainda permanece essa situação. Isso reforça 

aspectos discutidos (no capítulo anterior) a respeito da remuneração econômica 

dos professores, assim como, da vivência acadêmica dos licenciandos e seus 

encaminhamentos para áreas mais ou menos prestigiadas dentro da universidade.  

  Em relação ao tempo de magistério, verifica-se um grupo heterogêneo de 

professores com experiência variando de um a seis anos de profissão. Entretanto, 

a maioria está com quatro anos ou mais de atuação, seja em escolas públicas ou 

particulares. Interessante notar que três professores (5, 7 e 17) enfatizaram e 

distinguiram o tempo como “professor” do tempo como “monitor” embora quase 

todos os entrevistados com experiência na escola particular também tivessem esta 

experiência. Em geral, o ingresso na escola, na condição de monitor, ocorre 

quando ainda são licenciandos e em alguns casos já assumem as turmas antes 

mesmo de se formarem. Segue um depoimento que explica o que é ser monitor:  

 

“É positivo pelo fato de eu poder ver como funciona uma escola particular e 
também ter a chance de poder ser contratada, porque se você não tem 
quem te indique, a única forma é sendo monitor. Só que no começo você 
fica muito empolgado e com o tempo isso diminui; este ano eu já sinto que 
preciso buscar essa empolgação. Eu tenho esperança, mas às vezes bate um 
desespero em pensar se eu vou conseguir ficar ou não. Eu acho que de 
alguma forma a gente aprende a ser professor, porque a gente acompanha 
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as aulas dos professores, então você vê o que funciona e o que não 
funciona, como os alunos agem. Os alunos chegam para a gente e falam 
dos professores, do que eles gostam e do que eles não gostam. Então é por 
isso que para mim é uma experiência diferente; se eu tivesse entrado direto 
para dar aula como efetiva, eu acho que eu poderia cometer alguns erros 
que agora eu já sei que não vai” (...) Não tem regularidade porque a gente 
acompanha o professor titular, depende do dia, quando falta qualquer 
professor a gente entra. Tem um monitor de cada disciplina, mas 
geralmente o coordenador decide o que fazer na hora que os professores 
faltam, às vezes escolhe o monitor mais velho de casa. Tem semana que a 
gente nem entra. (professora 5) 
 
 

  Neste caso, em relação ao que Dubar (2005) denomina “ato de atribuição” 

(processo relacional) ou “ato de pertencimento” (processo biográfico), pode-se 

verificar claramente a não percepção da profissão docente, por parte da monitora. 

Apesar de ter formação e estar atuando como tal, ela não se considera nem é 

considerada professora, mas apenas monitora do professor titular. Isso tem uma 

grande diferença na representação social e profissional dentro da escola, o que 

determina esse sentimento de não pertença do professor. Neste sentido, penso 

ser importante analisar o que faz ou não um profissional docente se sentir 

professor. É o reconhecimento próprio? É o reconhecimento dos colegas? Dos 

alunos? Da comunidade escolar? São, portanto, representações que vão sendo 

construídas ao longo do tempo e da história e transmitidas na cultura escolar. 

Questões como essas foram exploradas o longo do roteiro de entrevistas e serão 

aprofundadas posteriormente na contextualização das interações vivenciadas no 

interior das escolas, mostrando outros exemplos envolvendo monitores.      

  O sentimento de não pertença demonstrado no depoimento da monitora acima 

reflete semelhanças com o do professor eventual nas escolas públicas. Veja o 

depoimento abaixo:    

 

“Ser professor eventual é dar a cara para bater mesmo, por exemplo, faltou 
um professor de português, você tem ir lá e dar a aula de português, de 
inglês; então você começa a trabalhar em áreas que não é da sua 
formação e para isso você precisa ter jogo de cintura. Nessa situação eu 
posso dar uma aula de Química, eu prefiro verificar primeiro o que eles 
estão trabalhando, tanto em Química como na disciplina que o professor 
faltou. Às vezes o professor deixa o conteúdo para você prosseguir, mas eu 
acabo sempre com um tema transversal para eu não me comprometer e 
falar alguma besteira. Como os alunos vêem isso? Eles não vêem, 
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simplesmente eles não fazem, é meia dúzia de alunos que trabalha. 
Quando o professor falta e a gente faz uma atividade em sala de aula, o 
professor da disciplina que faltou não reconhece aquela aula que você deu 
e isso desmotiva. Ele tira toda a minha autoridade seja em uma aula ou 
numa substituição; às vezes os professores voltam e não reconhecem o que 
você fez no período em que ele não estava. Resumindo, tira toda a minha 
autoridade em relação aos alunos. Quando eu entro na sala novamente 
os alunos dizem: ‘eu não vou copiar porque o professor não vai considerar 
mesmo!’ Então é um descrédito do próprio colega que não reconhece 
aquela situação. A maioria dos professores não é assim, mas tem ainda 
aqueles que são muito conservadores e não nos reconhecem. É assim: ‘o que 
é meu, é meu, o que é seu, é seu e não adianta, eu não considero mesmo!’ E 
com isso os alunos acabam folgando, eles querem sair da sala, eles fogem, 
eles te maltratam, respondem para você, te jogam papel quando não 
querem fazer as coisas”. (professor 30) 
 
 

Neste sentido, constata-se que, embora com nomenclatura diferente, há 

regularidades nas escolas públicas e particulares em relação à função de um 

“professor substituto”, ou seja, existe um mecanismo presente na cultura escolar 

que insere o professor denominado “sem experiência” no contexto de “aprendiz” 

do professor titular. Por isso, muitas vezes, ele não tem o reconhecimento dos 

alunos, dos pares e nem ele próprio se sente como tal. Ele não tem espaço para 

se posicionar e o que deve ser feito, como e quando é determinado por um 

coordenador ou diretor. O trabalho desenvolvido não tem valor pedagógico, pois, 

às vezes, não é considerado pelo “professor titular”, nem pelos alunos. Por outro 

lado, este período é exaltado como uma fase para “adquirir experiência, prática, 

refletir, afinar conceitos...” Enfim, esses professores incorporam essas condições 

de trabalho como algo positivo para sua carreira docente.  

Uma vez dada a responsabilidade de assumir aquela aula, turma, por um 

determinado período, a referência deveria ser aquele professor, naquele 

momento. Afinal, poderíamos questionar: o que é ser professor? 

  

Independentemente da área específica de conhecimento, linha teórica 
e/ou proposta pedagógica adotada (assumida individual ou grupalmente), 
nível de ensino e tipo de escola em que atua, o professor é o principal 
mediador entre os conhecimentos socialmente construídos e os alunos. É 
ele, igualmente, fonte de modelos, crenças, valores, conceitos e pré-
conceitos, atitudes que constituem, ao lado do conteúdo específico da 
disciplina ensinada, outros tipos de conteúdos por ele mediados. 
Conhecer quem é esse profissional, sua trajetória escolar, sua formação 
básica, como ele se desenvolve ao longo de sua trajetória profissional é, 
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sob essa perspectiva, de fundamental importância quando se pensa em 
oferecer um ensino de qualidade a toda população, assumindo isso a 
função social da escola.  (Mizukami, 2007, p. 60).  
 
 

As preocupações deste estudo estão de acordo com as ideias da autora, no 

sentido de procurar conhecer os professores iniciantes de Química, suas 

trajetórias e os processos de socialização envolvidos na construção de suas 

identidades. Neste contexto, a vivência escolar tem fundamental importância. 

Neste sentido, foi explorada também a quantidade de escolas já trabalhadas pelos 

entrevistados, constatando que apenas duas professoras (5 e 13) afirmaram ter 

atuado somente em uma escola. Portanto, de maneira geral, professores de 

escolas particulares ou públicas, efetivos ou não, percorrem vários ambientes 

escolares ao ingressar na profissão.  

Atualmente, dos nove professores atuantes em escolas particulares, 

apenas quatro trabalham em uma única escola; os demais trabalham em duas, 

três ou quatro escolas particulares. Isso se modificou um pouco em relação aos 

professores que atuam em escolas públicas, ou seja, a maioria deles trabalha em 

uma única escola e apenas dois professores complementam sua carga horária em 

outra escola.  

Uma singularidade evidenciada foi em relação aos períodos e quantidade 

de escolas trabalhadas, pois oito entre os nove atuantes em escolas particulares 

atuam nos três períodos; a maior parte deles em várias escolas. Os professores 

das escolas públicas trabalham em apenas uma ou duas escolas, assim como em 

relação aos períodos. Por outro lado, em relação ao número de aulas dadas, não 

houve grandes diferenças entre os professores que atuam nas duas redes de 

ensino, pois há casos de professores com poucas aulas, outros com muitas aulas, 

há ainda aqueles que não têm como precisar isso (monitor ou professor eventual); 

isso depende da disponibilidade de cada um e das atividades que desenvolvem 

paralelamente (mestrado, doutorado, coordenador pedagógico), assim como do 

número de cargos ou escolas em que atuam.   

A respeito da questão 36, que trata de outras funções ou cargos exercidos 

pelos entrevistados, cinco nunca haviam trabalhado; os demais exerceram outras 
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profissões em período anterior à entrada na carreira docente e apenas o professor 

29 informou acumular o trabalho docente com a função de coordenador 

pedagógico. Ele falou um pouco sobre isso:    

 

“Meu cargo está em Orlândia, no ano passado eu consegui vir para 
Araraquara para substituir um professor. Este ano eu não consegui nada e 
para não voltar para Orlândia fui ser coordenador. É feita uma provinha 
escrita sobre conhecimentos pedagógicos e legislação, como parte do 
processo seletivo. Além disso, há um projeto que o interessado deve colocar 
as necessidades da escola que pretende atuar; é um projeto de trabalho 
com ações que você encaminha para as escolas que estão precisando de 
coordenadores. Depois faz uma entrevista com a direção da escola e com o 
supervisor da diretoria de ensino. A validade disso é de três anos. Para 
poder se candidatar a coordenador pedagógico o professor precisa ser 
efetivo e dar aula há pelo menos três anos. Anualmente é feita uma 
avaliação do coordenador por meio de uma conversa, uma análise 
burocrática, com o pessoal da diretoria de ensino. Eu quis por uma 
questão profissional, mesmo. Para conhecer o desenvolvimento de cada 
professor, entender melhor as coisas, ver como cada professor trabalha, a 
didática que cada um usa. Só de passar pelo corredor, você sabe se 
professor trabalha ou não trabalha, se trabalha bem ou não, se ele passa o 
conteúdo ou não. É visível! Eu cheguei novo aqui na escola, me apresentei, 
apresentei minha proposta, conversei com eles e foi tudo normal. O 
conhecer é no dia a dia, nos intervalos eu desço, fico com eles, converso, eu 
já conheço todo mundo, sei onde todos dão aula. E aí você vai com jeito; 
tem professor que é mais acessível outros menos. Por enquanto eu pretendo 
ficar mais alguns anos, para sentir de verdade, porque neste ano, foi mais 
aprendizagem, eu estou aprendendo e ainda tenho muita coisa para 
aprender, sou um iniciante na coordenação e isso vai me ajudar muito 
quando eu voltar para a sala de aula, eu vou ter outra visão. Primeiro 
estou aprendendo a observar para depois eu ser observado, mas eu 
pretendo voltar para a sala de aula porque é o que eu gosto”. (professor 29) 
 
 

De acordo com o depoimento acima, podemos desenvolver mais um 

conceito de iniciante, o de “coordenador pedagógico iniciante”. Neste caso, além 

de ser professor iniciante, ele também acredita estar na fase do tateamento em 

relação à coordenação pedagógica e o convívio com os demais professores, com 

a intenção de entender e ser entendido como professor. É, portanto, mais um 

desdobramento do processo de descoberta.  
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4.3) O professor iniciante de Química 

 

 De acordo com o ciclo de vida profissional, elucidado por Huberman (1992), 

a fase da entrada na profissão está apoiada em mecanismos de descoberta, 

sobrevivência e exploração. A descoberta reflete o entusiasmo envolvendo 

responsabilidade da própria turma e por sentir-se num grupo profissional. A 

sobrevivência está relacionada no confronto com a complexidade da situação 

profissional, envolvendo um tatear constante. Entretanto, o autor alerta que as 

sequências de vida não são pré-determinadas e invariáveis; não se pode 

considerar que todas as pessoas passam pelas mesmas fases, na mesma ordem. 

Isso depende das condições pessoais, profissionais, do período histórico e das 

interações vivenciadas.  

  Conforme explicado anteriormente, neste estudo, estamos considerando 

iniciantes os professores com experiência docente inferior a sete anos, porém foi 

verificado que neste período não se pode classificar um professor como 

totalmente iniciante ou experiente. Há professores com poucos anos de profissão 

apresentando algumas características da fase de estabilidade, ou seja, um 

momento de libertação ou emancipação, alimentando um sentimento de 

competência, de confiança sentindo-se mais à vontade para enfrentar situações 

complexas ou inesperadas, como mostram os depoimentos abaixo em relação à 

questão 34 do roteiro de entrevistas33:    

 

“Eu não saberia te falar... É que foi tudo tão de repente que parece que eu 
nunca fui iniciante, não sei se você me entende? Apesar de toda a 
dificuldade que eu tive, sempre eu soube lidar com isso então eu não tive 
grande dificuldade. Então eu não me sinto uma professora iniciante, faz 
pouco tempo que eu dou aula, mas pra mim parece que já faz tempo por 
causa da experiência com varias turmas, vários alunos então eu 
realmente não me sinto como sendo uma iniciante, tenho muito que 
aprender lógico, mas nunca foi um obstáculo isso para mim”. (professora 
13) 
 
“No começo eu não estava acostumado com a ideia de ser professor, eu 
achava meio estranho ficar ali na frente, mas hoje eu já me acostumei 
com a idéia” (professor 7). 
 

                                                 
33 Questão 34) Como é para você ser um (a) professor (a) iniciante? Como você definiria essa etapa? 
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 “Agora nem tanto, mas quando eu comecei era a incerteza, muita coisa 
passa pela cabeça antes da aula, durante a aula... Assim, se você esqueceu 
de falar alguma coisa, se falou algo a mais ou algo errado, sempre tem 
isso; eu acho que a incerteza é o que descreve. Agora está melhorando, mas 
antes eu ficava agoniado, preocupado, passava pedaços da noite 
pensando: “eu acho que falei besteira, acho que esqueci de falar tal 
coisa...” (professor 17) 
 
“Eu não me considero uma professora iniciante... Pelo fato de já ter seis 
anos de trabalho... Mas, eu acho que eu ainda tenho vontade de ensinar, 
comparando aos professores que já estão há muito tempo e não têm”. 
(professora 10) 
 
 

   Por outro lado há aqueles com mais tempo de magistério, mas que ainda 

apresentam características da fase de tateamento, principalmente no caso 

daqueles que necessitam trocar muitas vezes de escolas:      

  

 “Olha, eu acho que um professor iniciante é um professor assim... Vou 
começar com um termo meio estranho e depois eu vou explicar: ser um 
professor maleável e também é aquele que está começando a aprender a 
ser professor. Então para ele tudo é novidade tudo ele pode colocar no seu 
dia a dia, aplicar com os seus alunos, tudo que ele achar que é 
interessante começa a aplicar. É ser um professor que, pode-se dizer... Que 
se pode modelar. Então esse é o professor iniciante, porque depois disso você 
não muda mais”. (professora 28) 
 
“É um aprendizado; o professor iniciante sempre está aprendendo porque 
para você dar aula, você tem que estudar muito, você não sabe o que tem 
que ensinar, mas ao mesmo tempo sempre tem mais vontade de levar algo 
diferente para o aluno entender melhor, não tem comodismo. Para mim 
isso é bom; eu gosto”. (professora 14) 
 
“Dinâmico, sempre querendo inovar as aulas, apesar de eu não ter 
liberdade para fazer isso porque no cursinho é apertado o tema, mas por 
mim eu levaria experiências. Nossa eu acho que é a parte mais bonita essa 
e eu acho que isso é característica do professor novo”. (professora 8) 
 
“O professor iniciante é aquele que encontra dificuldades, barreiras, 
principalmente porque os alunos vêem que você é novo e eles abusam um 
pouco; você vê o desinteresse; parece que quando o professor é iniciante os 
alunos não vêem tanta credibilidade no professor; eles acham que porque 
a gente é novo, não tem tanta bagagem como um professor antigo. Ás vezes 
a gente encontra barreiras até dos próprios colegas profissionais que vão 
contra o seu trabalho, porque você vem com aquele gás, com aquilo que a 
gente ouve na escola ‘esse furor pedagógico’... ‘Daqui há dez anos você vai 
ver como você já está mortinho!’ Eu sinto um pouco isso, das pessoas 
quererem andar um pouco contra a vontade e a necessidade que você tem 
de mostrar seu trabalho. Tanto na escola pública quanto na particular”.   
(professor 30) 
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“Pela minha experiência, a gente sai da universidade com uma vontade 
muito grande de atuar como professor, de querer mostrar os 
conhecimentos químicos e o que a gente enfrenta é que a forma que a 
gente passa tanto pode facilitar como dificultar a vida do aluno e a falta 
de experiência é o que pode dificultar esse processo todo. Temos 
embasamento teórico, mas a prática é no dia a dia” (professor 21) 
 
“É o professor que está construindo a sua prática pedagógica, geralmente 
muito motivado e que enfrenta muitas dificuldades”. (professor 6) 

 
 

  Os exemplos acima demonstram algumas características marcantes da 

fase inicial da carreira docente, ou seja, a presença de motivação, interesses, 

experimentação, descobertas, dificuldades, além de aspectos explorados por parte 

dos iniciantes. De todo modo, os professores concordam que é uma fase de 

aprendizado e que é primordial o empenho e a vontade para ensinar. Isso 

corrobora algumas pesquisas que têm demonstrado que é um período de tensões 

e aprendizagens intensivas, durante o qual os professores principiantes devem 

adquirir conhecimento profissional, além de certo equilíbrio emocional (Marcelo, 

1998).  

  Trata-se de uma fase rica em aprendizados pessoais e profissionais, que 

pode ser reforçada por técnicas específicas no sentido de produzir aspectos de 

identificação, porém isso irá depender das motivações dos sujeitos para a 

aquisição de novos conhecimentos. Nos depoimentos acima foi possível perceber 

características de motivação assim como as dificuldades por estarem começando 

e serem considerados “novos” e “sem experiência”. Contudo, as especificidades 

da área de Química não foram destacadas pelos professores iniciantes 

entrevistados a esse respeito. Os comentários cercam a entrada na profissão 

docente, sem grandes destaques para uma área específica.  

  Aproveitado o contexto que envolve a fase inicial da carreira docente, 

algumas questões34 do roteiro de entrevistas procuraram explorar a respeito de 

onde se aprende a ser professor. Todos os entrevistados destacaram a prática e a 

                                                 
34  Questão 28) Onde você considera que aprendeu a ser professor (a) de química?  
     Questão 30) Como você acha que os professores aprendem e desenvolvem a sua competência profissional?  
     Questão 44) Você se lembra de pessoas ou de situações que tenham lhe ensinado a ser professor (a)? 
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vivência escolar como fundamentais para o aprendizado da profissão. Seguem 

alguns exemplos: 

 

“Quando eu comecei a lecionar na rede pública eu acho que, com a 
vivência, eu aprendi realmente, a ser uma professora (...). Todos dizem que 
a faculdade não ensina ninguém a ser professor, você aprende na pratica” 
(professora 28). 
 
“Como monitor, observando os outros professores, vendo as coisas boas e 
ruins, eu fui assimilando as coisas. Até o ano passado eu era monitor, 
agora neste ano eu virei professor (...). Converso com os professores mais 
velhos, eu procuro isso, como passar o conteúdo, a melhor técnica”. 
(professor 7) 
 
“Tinha um professor de Português e Inglês que eu conversava muito; ele já 
tinha mais experiência e eu falava ‘nossa, a impressão que eu tenho é que 
eu estou aprendendo Química agora ensinando’ e ele falava ‘não se 
preocupa que é assim mesmo, eu sou da área de humanas e também foi 
igual’. Ai eu pensei que geralmente deve acontecer isso mesmo a pessoa 
aprende quando vai realmente ensinar”. (professora 13) 
 
“Quem me ensinou a dar aula além da professora de Prática de ensino, foi 
a dona desta escola. A professora de Prática de Ensino foi na teoria, no 
brincar de dar aula e aqui foi no ‘vamos ver agora, vou te por na 
fogueira’!”  (professora 8) 
 
“No dia a dia, a experiência de cada sala que é de um jeito diferente da 
outra, são alunos diferentes, então você vai se moldando, vai adquirindo 
segurança e vai criando seu estilo de trabalho”. (professor 30) 
 
 

 Os iniciantes retomaram questões a respeito da insatisfação com a 

formação inicial, por entenderem que deveriam ter vivenciado melhor a realidade 

escolar ainda como licenciandos, mas que, de fato, aprenderam a ser professores 

quando já atuavam como tal, ou seja, nas interações com alunos e professores 

mais experientes, que vão, aos poucos, proporcionando ao professor em início de 

carreira encontrar o “seu jeito” e “criar seu estilo de trabalho”.  

Por outro lado, duas professoras atuantes em escolas públicas e quatro 

professores das escolas particulares enfatizaram a universidade como um dos 

lugares de aprendizagem, priorizando a disciplina de Prática de Ensino e as 

atividades extracurriculares. Neste aspecto as informações mostram certa 

incoerência no depoimento dos entrevistados, pois em alguns momentos eles 

manifestam que a formação inicial não os preparou para o exercício da profissão 
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docente e, em outros, destacam a vivência e convivência na universidade (alguns 

professores e algumas disciplinas) como fundamental.  

Além disso, dois iniciantes, que atuam em escolas públicas, mencionaram 

os modelos que tiveram durante a educação básica, reforçando a influência de 

professores de Ciências ou Química no despertar para a área. 

 

“As aulas de Ciências tiveram influências positivas para mim. Quando você é 
aluno, observa a didática de cada um e pega as coisas boas. Modelos de 
quando era aluno, adaptados para o momento”. (professor 29) 
 
“Também os meus professores de Química, eu me lembro que eu era uma aluna 
chata com um determinado professor de Química Orgânica, mas sempre gostei 
muito deles”. (professora 27) 

 
 

Marcelo Garcia (1999) nos convida a uma análise mais minuciosa, 

destacando quatro fases da carreira docente, sob o ponto de vista do “aprender a 

ensinar”: fase do pré-treino ou pré-formação, incluindo experiências prévias, 

geralmente vivenciadas como alunos, podendo ser assumidas de forma acrítica e 

influenciar de um modo inconsciente o professor; fase da formação inicial, ou seja, 

uma etapa da educação formal em uma instituição específica, na qual o futuro 

professor adquire conhecimentos específicos para a profissão; fase da iniciação, 

que corresponde aos primeiros anos de exercício da profissão, vivenciando e 

aprendendo situações na prática; fase de formação permanente, que permite o 

desenvolvimento profissional e aperfeiçoamento do ensino. Alerta, ainda, que a 

formação de professores é uma área de conhecimento e investigação, que tem 

como foco o estudo de um processo contínuo, sistemático e organizado pelo qual 

os professores aprendem e desenvolvem sua competência profissional, ou seja, a 

formação de professores abarca toda a carreira docente.   

 Segundo o autor, a fase da iniciação ao ensino, que compreende os 

primeiros anos da docência, muitas vezes tem sido esquecida, tanto pelas 

instituições universitárias, quanto por outras instituições que se dedicam à 

formação permanente dos professores. Trata-se de um período importante do 

desenvolvimento do professor, em que são adquiridos conhecimentos, 

competências, atitudes com características próprias, geralmente em contextos 
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desconhecidos, envolvendo um processo de transição de estudante para 

professor, em um curto espaço de tempo. É uma luta para estabelecer a própria 

identidade, pessoal e profissional.      

 Em um projeto35 de investigação cujo objetivo era obter informações sobre 

professores iniciantes e o seu processo de socialização, conhecendo os 

problemas e preocupações de 107 professores principiantes de Servilha e 

Granada, o autor verificou que:  

 

 (...) Os professores principiantes são profissionais que se preocupam 
com o seu aperfeiçoamento como docentes, mas com consciência de 
que a sua formação é incompleta. Constatamos que os primeiros anos de 
ensino são anos difíceis, quer pessoal, quer profissionalmente, 
especialmente no caso atípico dos professores interinos. Verificamos 
também que os professores principiantes se diferenciam entre si em 
função dos contextos em que ensinam. Que as experiências tidas 
enquanto estudantes influenciam muito os professores principiantes do 
secundário, não acontecendo o mesmo com os professores da educação 
geral básica. Constatamos também que os problemas se referem 
principalmente a aspectos didáticos por oposição a pessoais ou 
organizacionais (Marcelo Garcia, 1999, p. 113).  
 
Podemos concluir que o ajuste dos professores à sua nova profissão 
depende, pois, em grande medida, 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. (Marcelo Garcia, 1999, p. 118).  
 
 

São conclusões que vão ao encontro dos resultados apreendidos nesta 

pesquisa com professores iniciantes em Química. Os entrevistados definiram o 

que pensam ser o professor iniciante baseados nas experiências próprias, ou seja, 

na sua vivência nesta fase da carreira docente. Para complementar, outra 

questão36 procurou detalhar a fase da entrada na profissão, os primeiros passos. 

Para melhor acomodação dos dados a questão foi divida em três partes, sendo a 

primeira exposta a seguir, no Quadro 11, e as demais serão retomadas 

posteriormente.   

 

                                                 
35 Ver Marcelo Garcia (1991) 
 
36 Questão 35) Como está sendo seu início como professor (a)?  

1) Atribuição de aulas, processos seletivos, concursos. 
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Quadro 11: Descrição do início da profissão  
 

Prof.  Atribuição de aulas (escolas públicas)/ processos seletivo/ concursos 
 

5 “Na atribuição eu fui uma vez para ver como é; eu prestei aquela prova do final do ano, que depois foi cancelada; eu 
achei um horror, porque são muitas pessoas esperando por uma vaga e você nunca é chamada. Tem que ficar a manhã 
toda lá mendigando por uma aula; eu decidi que eu não quero isso para minha vida. E isso não é só com iniciantes; eu 
vi pessoas que já dão aula há muito tempo naquela espera. Por isso é que eu estou tentando acertar a minha vida na 
escola privada. Eu não prestei nenhum concurso. Na escola privada infelizmente é por indicação. Geralmente é uma 
aula teste, mas comigo não aconteceu porque eu tinha uma amiga da faculdade que trabalhava no laboratório; quando 
saiu disse que tinha uma amiga para ficar no lugar dela e essa amiga era eu”. 
 

6 “Em 2002 eu entrei como estagiário aqui, como monitor (...). Em 2003 eu já assumi como professor, em 2004 eu me 
formei, mas eu já era professor, ai eu fiz mestrado em Química Inorgânica e agora, no doutorado, eu fui para a área de 
Educação (Educação para Ciências/UNESP Bauru). Como eu terminei (a graduação) o natural era prestar a prova do 
mestrado, todo mundo presta, e eu prestei por prestar, ai acabei passando em sexto lugar e com bolsa de estudos; 
acabei fazendo por dar continuidade à graduação, não por que eu queria fazer aquilo. Eu fiz o mestrado de 2005 a 2007 
e já dava aulas”.  
 

7 “Na atribuição deste ano eu até ia participar, porque fiz uma pontuação boa naquela prova do final do ano, só que 
depois foi tudo cancelado e eu não tenho tempo para ficar indo lá durante as atribuições; enfim, eu nunca participei. Na 
escola particular você faz uma entrevista e depois são selecionados os candidatos para uma aula simulada (teste)”. 
 

8 “Terminei a licenciatura e ingressei no mestrado, só que ainda não dava aulas. Ai, lá na cidade dos meus pais, a 
diretora da escola me telefonou dizendo: ‘fiquei sabendo que você é uma professora de Química formada na UNESP e 
a nossa professora acabou de ter bebê e não tem ninguém para colocar no lugar dela. Você quer entrar como 
eventual?’. Falei: quero, sempre quis dar aula. Trabalhei lá 6 meses como eventual e isso me deixou chocada, pois 
falam que escola publica não tem estrutura... Não tem estrutura? Tinha um laboratório lá com um armário cheio de 
reagentes vencendo, cheio de vidraria, tinha tudo que um professor de Química precisa! Só que depois como essa 
cidade fica longe de São Carlos ficou difícil eu ficar indo e voltando toda a semana e quando eu tive que escrever minha 
dissertação eu parei, mas a diretora não queria que eu parasse; queria me encaixar num curso técnico... Mas eu acabei 
tendo que optar, além disso, fiz aula teste aqui nesta escola em São Carlos, e passei. Comecei com aulas particulares e 
coincidiu de a professora que trabalhava com o cursinho sair e eu peguei as aulas do cursinho em São Carlos e depois 
vim também para Araraquara e estou até hoje.  Eu ingressei direto no mestrado, porque eu não queria ser professora de 
escola publica; eu fui um ‘quebra galho’ mas não para a minha profissão, para a vida inteira. Eu queria prestar concurso 
publico para universidade, foi por isso que eu já fui para a pós-graduação. E neste tempo todo eu nunca prestei nenhum 
concurso porque a minha vida mudou um pouco, eu acabei me envolvendo aqui, estou firme e na verdade, eu só peguei 
o Pós-Doutorado na Embrapa porque eu estava dando aula aqui na cidade somente um dia da semana, era pouco eu 
não estava vendo mais outra saída ai eu comecei a fazer Pós-Doutorado. Eu só penso em fazer outra coisa se eu puder 
conciliar com o as minhas aulas aqui”.  
 

10 “Foi um pouco difícil... Eu fiz uma aula teste e, é claro que como todo iniciante, (a proprietária de uma das escolas 
particulares que trabalha) ela percebe que você tem aqueles problemas, mas ela confiou no meu potencial e foi aí que 
ela me abriu as portas para tudo. Mas foi difícil sim... Primeiro que na atribuição geral do Estado, você não tem ponto 
nenhum; mesmo com o mestrado, a pontuação é baixa. Para trabalhar em uma escola privada, a primeira coisa que se 
fala é ‘adquira experiência no Estado’. Pelo fato de você ser iniciante, não se acredita muito no seu trabalho, no seu 
potencial. Uma coordenadora pedagógica me disse: ‘trabalhe no ensino público primeiro para adquirir experiência’ e fui 
fazer isso e acho que é verdadeiro, adquiri experiência. Não deveria ser necessariamente no ensino público, mas é 
onde você tem essa primeira oportunidade, sem aulas testes e é mais fácil conseguir uma aula que seja, porque no 
privado ou você consegue tudo ou nada”. 
 

13 “Atribuição de aulas, por exemplo, só participei quando eu me formei, mas não tinha pontuação (na classificação) então 
na verdade eu fiquei lá embaixo (na lista), ai eu desisti nunca mais participei. Processo seletivo, participei no Centro 
Paula Souza no ano retrasado (2007); teve a prova escrita e várias pessoas passaram , depois teve a prova didática e 
eu fui lá e estava muito nervosa, porque tinha três professores avaliando, mais eu percebia que eu falava e dois 
professores ficaram sérios o tempo todo, mas uma professora balançava a cabeça, ela concordava... Só eles fazem 
uma entrevista com você antes e perguntam sua disponibilidade e eu falei que já dava aula em outra escola e durante o 
dia eu não tinha disponibilidade, porque minha prioridade era terminar o doutorado então eu acho que isso fez com que 
eu fosse mal. Na escola particular, essa que eu trabalho, foi por indicação de um amigo; antes vem a insegurança, 
porque na verdade eu só tinha feito o estagio (Prática de Ensino)  e lá tinha a professora, qualquer coisa você recorria a 
ela,  e lá na escola não. Eu falei com o meu amigo que primeiro iria assistir uma aula dele, eu quero ver como que vai 
ser, como que ele fazia com os alunos; se eu achasse que daria conta eu iria, caso contrário, não. Então quando 
cheguei lá vi que era tranquilo, porque era o que ele falava para mim: ‘você tem que pensar que você está lá pra 
transmitir o conhecimento para eles, que eles não têm, então você vai segura, vai calma, joga para eles algumas 
coisas’. Então foi assim”. 
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14 “Eu acho muito tranquilo (...) aparece muita aula, o pessoal fala que não tem, mas aqui em Araraquara tem muita aula; 
agora, por exemplo, em uma das escolas que eu trabalho estão oferecendo 12 aulas porque uma professora está 
saindo e eu não tenho como pegar.”  
 

17 “Atribuição ainda não participei, mas fiquei como eventual na escola pública e sempre tinha aula, portanto eu não 
precisava ir para atribuição. Em escola particular eu dei uma aula teste e foi só por indicação. Eu comecei como 
estagiário e eles avaliaram meu trabalho, gostaram e foi assim... Em uma escola você fica sabendo da outra”. 
 

21 “Atribuição no Estado eu nunca participei. Eu prestei um concurso em 2003 passei, mas não assumi porque eu estava 
na escola particular e fazendo mestrado. Na escola particular foi por indicação e porque eu fui aluno do colégio. 
Também por seleção com prova teórica e aula teste. Em outra escola eu entrei como monitor; foi bom porque eu 
aproveitava o tempo, quando os alunos não vinham para a monitoria, para refinar os conceitos de Química, além de ser 
importante para desenvolver formas de passar os conhecimentos para os alunos, desenvolver a relação professor aluno 
e isso foi justamente na época em que eu estava na licenciatura, que eu podia comparar e tentar aplicar as coisas, fatos 
que meus colegas de sala não tinham, ou seja, a realidade da escola. Quando se especializa demais se torna mais 
difícil atingir a cabeça do aluno, é difícil a linguagem para a interação. A monitoria e o ensino fundamental me ajudaram 
nisso”.  
 

26 “Foi difícil... Quando eu só tinha bacharelado, por exemplo, uma pessoa pegou aulas na minha frente porque ela tinha 
licenciatura em teologia; são critérios... Eu acho a licenciatura essencial, mas a questão da pontuação é complicada; a 
pessoa até disse para mim: ‘como pode, se você é Química?’ E eu disse: ‘eu também gostaria de saber!’  Realmente se 
você tem licenciatura, você foi preparado para ser professor, mas também... Eu fiquei um pouco assim... Nessa época 
eu estava terminando o mestrado e tanto quando eu comecei como quando eu terminei o mestrado eu estava sem 
bolsa, por isso eu trabalhei; era um sustento, eu me mantinha, economicamente. Depois que eu terminei o doutorado eu 
prestei concurso (...) que não foi tão complicado, mas a atribuição é dramática. Tem professores que preferem ser não 
efetivo a prestar concurso porque assim você sempre acaba pegando aula perto da sua casa, em vez de começar lá na 
periferia de SP, por exemplo (...). Eu comecei em Nova Europa, a minha classificação não era muito ruim; fiquei lá 2003 
a 2006. Foi difícil, muito difícil, porque eu me efetivei na metade do ano, a grade já estava pronta, as pessoas já 
estavam acostumadas com outro professor, que era da cidade (...). Havia alunos que não me aceitavam, a própria 
direção era complicada, porque me falava assim: ‘o professor segurava a sala e você não segura’. Era muita 
comparação e muitos conflitos, para mim foi dramático porque o horário era complicado... eu dava as duas primeiras 
aulas da manhã, as duas ultimas da tarde, as duas últimas da noite, tinha que ficar o dia inteiro... Alguns dias da 
semana eu tinha que ficar na cidade, em pousada, às vezes tinha vagas às vezes não, era uma coisa bem dramática; o 
transporte é péssimo, o último ônibus sai de lá as 19:00 h, então se você dá aula à noite, tem que ir de carro ou dormir 
na cidade. Então foi assim: ou eu desistia ou não desistia; aí eu concluo que naquele momento eu não achei alternativa 
porque eu não procurei alternativas. É muito isso: eu não tinha mais nada... É lógico que você tem, se você buscar você 
acha. Você tem sua formação, sua capacidade para fazer outra coisa, mas eu quis assumir. A gente só fala dos 
problemas, né! Mas eu encontrei pessoas interessantes também, fiz muitas amizades, tinha alguns alunos que valiam a 
pena. Então, no fundo, tive muitas dificuldades nesse processo de me efetivar e eu acho que o governo tem que ter uma 
postura diferente, ele ouve muito pouco o professor e o professor pode dar muitas soluções para os problemas, porque 
convive com eles. No caso da efetivação, às vezes você perde bons professores e fica com outros que estão pouco 
interessados em melhorar e se atualizar, também não vou generalizar porque há casos e casos, mas de uma maneira 
geral é isso que você vê. Depois eu pedi remoção para esta escola porque eu adorava a turma do EJA (Educação de 
Jovens e Adultos) que era onde eu completava a minha jornada (...). Então eu gostei daqui e pedi remoção e estou aqui 
desde 2007”. 
 

27 “A maior dificuldade na atribuição é que tem professores que para completar a jornada precisam dar aulas em mais de 
três escolas. Por exemplo, na escola que eu completo a jornada tem outros professores efetivos lá e eu não sei qual a 
situação deles e isso gera insegurança. Quando você participa da atribuição, você vê as opções de aulas que lhe 
convêm, no caso para mim era ir para uma escola que eu já conhecia, era dar sequência a uma turma que eu já estava 
dando aula. Prestei dois concursos, um no Banco do Brasil (incentivada pelo pai) e outro para professor no Estado, já 
que estava fazendo licenciatura. Somente na 2ª chamada é que pude assumir as aulas, em 2004. Pesquisei onde queria 
assumir, quando surgiu a possibilidade de ir para centros perigosos, na grande SP, quase desmontei. Felizmente 
consegui o interior (Tatuí). Fiquei em Tatuí e Itapetininga à noite para completar a jornada em 2005. Fui para Dourado 
em 2006, depois para Luiz Antonio em 2007. Em 2008 e 2009 fiquei em Araraquara, pois o meu objetivo é ficar mais 
próximo de São Carlos, da minha família. Na escola atual eu fui bem acolhida, sou a única professora de Química da 
escola. Às vezes, no café, trocamos ideias” 
 

28 “Eu até prestei um concurso no final de 2003, mas eu não passei. Como eu precisava me manter e fazer meu mestrado 
precisei ir para as atribuições e concorrer com os outros professores. Toda semana eu ia para a atribuição de aulas. Eu 
não tinha nenhum ponto e cheguei lá achando que ia pegar aula, porque todo mundo falava que professor de Química 
estava faltando no mercado. Eu me assustei com a quantidade de professores e achei que não ia sobrar aula para mim. 
Acabou sobrando aulas na cidade de Nova Europa à noite, porque é uma cidade afastada de Araraquara e não tem 
ônibus que volta à noite, depois das aulas, então ninguém pega por isso, porque tem que colocar carro, porque fica 
muito longe e eu acabei pegando porque eu precisava da tal  da pontuação, para um dia eu poder estar um pouco 
melhor na classificação. Como meus pais moravam em tabatinga e tinha um ônibus depois das 23:00h eu saia de 
Araraquara por volta das 17 ou 18:00h, ia para Nova Europa lecionava e 23:00h pegava ônibus para tabatinga. Dormia 
na casa dos meus pais e de manhã voltava para Araraquara para dar continuidade no meu mestrado, foi assim que eu 
comecei”. 
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29 “no começo, para pegar as primeiras aulas eu ainda estava na faculdade, no último ano, e não sobravam aulas ou eram 
aulas picadas; o aluno não respeita muito o professor iniciante, é inexperiente, nunca deu aquilo na vida, sabe para 
você, mas passar o conhecimento é meio complicado, não te dão muita credibilidade. Atribuição é ‘arranca-rabo’, 
‘passada de perna’. Logo quando eu me formei prestei concurso no final de 2003 e entrei no meio do ano de 2004. Eu 
tinha 20 aulas em Ibitinga e fiquei meio assustado, naquela época as salas tinham 40 alunos, foi difícil preparar aulas, 
no começo foi complicado”.   
 

30 “Atribuição é uma loucura. Dá nervoso porque a gente quer trabalhar e aquele negócio de atribuição de aula é 
complicado, principalmente porque eu não tinha pontuação nenhuma, isso logo quando eu terminei a graduação. Tentei 
prestar o mestrado, mas eu não passei na prova, eu não estava preparado, mas agora estou pensando em voltar. Eu 
não tentei outra coisa, não passei no mestrado e fui tentar buscar as aulas. Agora estou pensando em indústria. Fiz 
estágio de iniciação científica que não era obrigatório, por eu ser um aluno da licenciatura. Eu vi algumas portas que 
começaram a se fechar e pensei: vamos abrir outras, já que eu posso dar aula, fui lá me inscrever’. A princípio eu fui 
para a escola mais perto da minha casa; falei com os três diretores e nesse ponto não tive indicação de ninguém porque 
eu não era daqui, não conhecia ninguém e eles me chamaram e eu fui ser eventual. A orientação veio de uma amiga 
minha que se formou comigo que tem um tio professor e a orientou sobre isso. Eu também ia a atribuição tentar pegar 
alguma coisinha. Era difícil porque você vê aquelas pessoas que tem muito mais tempo de serviço que você... Tinha dia 
que eles entre si já brigavam para conseguir uma posição ou determinada escola e eu pensei: ‘gente que mundo de 
cobras é esse!’ Devagar em maio eu peguei aula e até hoje eu não fiquei sem; aulas livres ou substituição. Atualmente 
estou como eventual. 
 

  

Nas respostas acima, apenas duas professoras apresentam maiores 

detalhes da área de Química, quando falam da experiência de trabalhar em 

escolas que têm laboratórios. De maneira geral, os professores demonstraram que 

o processo de atribuição de aulas estaduais é conturbado, sendo priorizada a 

experiência docente na rede pública para obter melhor classificação; neste caso, 

como fazem os iniciantes? Na maioria das vezes não conseguem aulas. Eles 

contam assustados como ocorre este processo: os não efetivos e iniciantes 

quando ficam mal classificados, devido à baixa pontuação, precisam esperar “as 

sobras” das aulas nas atribuições — em geral, substituições ou aulas picadas — 

evidenciando a instabilidade para o início da carreira docente. Alguns encontram 

mecanismos para melhorar sua classificação como, por exemplo, trabalhar como 

professor eventual em uma determinada escola por um período de tempo, para 

aumentar sua pontuação. A respeito disso, Cavaco (1991) sustenta a situação não 

regular desses professores que necessitam de adaptações diferentes, compatíveis 

a cada público ou organização, situando-os na periferia de uma periferia das 

escolas e dos sistemas de ensino.  

Alguns professores que hoje atuam nas escolas particulares informaram já 

ter procurado pela atribuição de aulas na rede pública, o que não foi interessante 

ou satisfatório levando-os a outras opções, dentre elas iniciarem como monitores 

para posteriormente tentar a efetivação. Para isso são indicados por colegas, 

passam por entrevistas e fazem aulas testes. Isso geralmente acontece quando 
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ainda são estudantes e ao se formarem almejam uma oportunidade de 

permanecer na escola particular; da mesma forma que nas escolas públicas, são 

mecanismos encontrados para adquirir experiência e posteriormente tentar uma 

vaga como professor titular. Neste contexto, ficam sabendo de outras escolas que 

estão precisando de professores e assim as informações vão circulando, entre 

amigos, colegas de profissão, indicações, etc. São características próprias do 

ambiente profissional em que as relações sociais encaminham os destinos 

profissionais. Neste sentido, o estudo de Cavaco (1991) com 17 professores 

secundários, acrescenta que a origem social dos indivíduos e os grupos de 

pertença, assim como as instituições que os admitem, geram um envolvimento 

que está presente na visão das coisas e do mundo, na forma como essa visão 

orienta e limita as ações, podendo interferir na trajetória docente.  

Verificou-se ainda que o concurso público na rede pública de ensino é uma 

tentativa procurada por muitos professores. A respeito disso, Gatti e Barretto 

(2009) afirmam existir uma relação entre tempo de casa e setor em que o trabalho 

é desenvolvido, sendo a tendência encontrar professores com maior número de 

anos de casa no setor público, por trazer vantagens de estabilidade no emprego, 

entre outras valorizadas pelos trabalhadores37. Entretanto, mesmo os professores 

efetivos, demonstraram que o percurso inicial até a estabilização em uma 

determinada escola é repleto de preocupações que vão desde a distância da 

família, problemas de transporte e acomodação em cidades pequenas até 

questões a respeito da receptividade nas escolas, seja por parte dos alunos, pares 

ou funcionários.  

De todo modo, emergem singularidades entre as escolas públicas e 

particulares analisadas neste estudo. Na atribuição de aulas para as escolas 

públicas existe uma classificação geral, demonstrando a relevância da experiência 

docente38, enquanto nas escolas particulares o que desencadeia o processo 

                                                 
37 Ver Capítulo 2 para detalhes a respeito do contexto na cidade de Araraquara.  
38 É preciso lembrar que esse processo está em transição e algumas mudanças estão ocorrendo como, por 
exemplo, a avaliação proposta pela secretaria de educação de São Paulo como parte do processo de 
classificação dos professores não efetivos. Na primeira tentativa, houve muita repercussão por parte dos 
sindicatos e professores que não concordam com este critério levando ao cancelamento da prova, conforme 
citado nos depoimentos dos professores. Depois de 2003, foi realizado novo concurso público para 
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seletivo, na maioria das vezes, é a indicação de um colega, ou seja, uma 

característica pautada nas relações sociais. 

Na sequência, este estudo procurou explorar dados a respeito de como e o 

que os professores entrevistados falam do próprio trabalho. As questões 

buscaram os saberes considerados importantes, os aspectos positivos e as 

dificuldades para a realização do trabalho docente. Além disso, procurou-se saber 

a opinião dos iniciantes em Química a respeito de como os professores obtêm 

sucesso ou fracasso na profissão e como fazem a avaliação do próprio trabalho. 

Os dados e as análises desses aspectos serão apresentados a seguir.   

 

 

4.4. O trabalho do professor iniciante de Química 

 

Ludke (2007), preocupada com o trabalho do professor e seu 

desenvolvimento profissional, apresenta algumas interrogações que colaboram 

com as apontadas neste estudo. Entre elas, destaco:  

     

Qual a importância do embate inicial com a realidade do primeiro 
emprego? (Ludke e Wall, 1983). Quais os fatores que amenizam 
possivelmente esse embate, na figura de uma diretora acolhedora, ou de 
colegas dispostos a ajudar, por exemplo? Existem qualidades específicas 
de certos estabelecimentos cujo ‘clima’ seja particularmente favorável ao 
crescimento profissional (Ludke, 1990). Como se processa esse 
crescimento, supondo-se que ele realmente se efetue ao longo da 
carreira do professor? (Ludke, 2007, p. 29). 

  

 Questões como essas são frutos de observações e reflexões a respeito do 

trabalho do professor, alertando para um universo de pesquisa ainda pouco 

explorado, principalmente no que trata dos professores iniciantes de Química, foco 

                                                                                                                                                     
provimento de 10.083 cargos e outros que vierem a surgir no decorrer do prazo de validade do concurso de 
Professor de Educação Básica II SQC-II-QM do Quadro do Magistério da Secretaria de Estado da Educação, 
para as disciplinas de Arte, Biologia, Ciências Físicas e Biológicas, Educação Física, Filosofia, Física, 
Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa, Matemática, Química, Sociologia e Educação Especial – 
Deficiências Auditiva, Física, Mental e Visual, segundo Edital publicado no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo, edição de 21/01/2010. 
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principal deste estudo. Algumas questões39 no roteiro de entrevista procuraram 

direcionar o interesse para o trabalho dos entrevistados assim como seus 

desdobramentos que serão explorados na sequência.  

 

 

4.4.1. Saberes importantes para realizar o trabalho docente 

 

Pelo senso comum, para ensinar basta ter o conteúdo específico, ou seja, 

“a matéria”. Isso parece ser o reconhecimento social. Entretanto, sabemos que 

este indicador não é suficiente para um ensino de qualidade; existem outros tipos 

de conhecimentos que também são importantes como, por exemplo, conhecer o 

contexto (onde se ensina), os estudantes (para quem se ensina), conhecer a si 

mesmo e também como se ensina (Marcelo e Vaillant, 2009). São aspectos que 

alguns professores iniciantes de Química, entrevistados nesta pesquisa, 

destacaram como saberes importantes para o desenvolvimento de um bom 

trabalho:  

 

“Inicialmente eu acho essencial para qualquer profissão ter conhecimento, 
mas também saber trabalhar com pessoas, para qualquer profissão. Isso 
está mais claro que nunca atualmente. O jovem, o adolescente não 
entende a questão do respeito, de respeitar cada indivíduo, tanto é que 
eles copiam a roupa do outro, do artista e tal, eles querem que você seja 
igual. Quando é adulto é que a gente se toca que você é diferente, um 
indivíduo, que você tem suas qualidades, tem suas preferências. Então 
para ser um bom professor tem que ter conhecimento, entender pessoas e ter 
paciência, essencial também”. (professora 26) 
 
 

                                                 
39 Questão 31) O que é ser um bom professor de química para você? Quais características ele deve ter? 
Questão 37) Quais são as principais dificuldades que você vem encontrando para realizar seu trabalho na 
escola? 
Questão 38) E na sala de aula? Quais as principais dificuldades? E com os alunos? 
Questão 39) Destaque o que você considera que foi positivo nesses seus primeiros passos como professor (a). 
Questão 41) O que você considera importante saber para ser um professor de química nos dias de hoje?   
Questão 42) Onde e como esses conhecimentos são aprendidos? Como você está aprendendo isso?  
Questão 43) O que leva alguns professores a obterem sucesso mais rapidamente que outros? E o que você 
acha que leva alguns professores ao fracasso profissional? 
Questão 48) Você se sente satisfeito (a) com a sua profissão? Por quê? 
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“Eu acho que isso vai muito além dos conteúdos químicos teóricos. Seria 
bom aprender a ser um educador, é importante, porque hoje a gente não 
fala mais em ser professor, se usa o termo educador. Seria um professor que 
além de passar o conteúdo teórico da sua disciplina ele está ali educando 
o aluno no sentido de mostrar os ensinamentos para a vida o que ele vai 
precisar para quando ele se deparar com esse mundo lá fora ou mesmo o 
que ele está precisando hoje. Seria um pouquinho de tudo, um pai, um 
professor, um amigo, tudo junto”. (professora 28) 
 
“Uma coisa importante para o professor pensar é quem são os alunos que 
ele vai trabalhar, porque os alunos da escola pública e da particular são 
diferentes, não querendo fazer distinção, mas são diferentes. A cultura é 
diferente, com alunos de classes sociais diferentes que frequentam lugares 
diferentes. Então quando você vai preparar uma aula de Química, você 
precisa saber da cultura dos alunos, os lugares onde eles frequentam para 
saber os exemplos que você vai dar e a linguagem que você vai usar para 
cada um deles”. (professor 7) 
 
 

 Os depoimentos acima demonstram a importância que as professoras 

conferem aos aspectos pessoais e sociais dos alunos, ou seja, pensando o 

professor como fundamental para a formação do indivíduo, transpondo os muros 

da escola. Neste sentido, a profissão docente encontra-se em um processo de 

redefinição e de diversificação das suas funções. Os professores são 

encaminhados para desempenhar um conjunto de papéis, numa (re) invenção da 

profissão de professor (Nóvoa, 1992). 

 Por outro lado, singularidades são perceptíveis nas falas de alguns 

professores quando se referem à cobrança e a supervalorização que algumas 

escolas particulares estabelecem como importantes para o trabalho docente. São 

questões que vão além de conhecer para quem se ensina e se encaminham para 

um contexto de acolhimento, que deve gerar sentimentos que agradem os alunos 

e seus familiares, conforme exemplificado abaixo:   

“No começo do ano tem aquelas reuniões pedagógicas, com psicólogos que 
tentam implantar coisas que não existem na escola, porque batem muito 
na tecla que deveria, os alunos deveriam ser assim, mas não é assim. As 
coisas mudam e se perde muito tempo trabalhando o como deveria ser e 
não trabalha o real. As escolas gastam muito dinheiro com isso e 
infelizmente não é a realidade (...). Hoje em dia as escolas particulares, 
infelizmente, estão dando um enfoque mais para o social do que para o 
aprendizado; o professor basicamente chega uma hora que parece um 
palhaço animando uma festa. Por isso que eu não agrado muito a 
coordenação, eu não puxo o saco, às vezes pedem: dá para você fazer uma 
mágica? Não, não dá! Muitas coisas eu não concordo! (professora 14) 
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“É uma situação que acaba sendo complicada... Para os alunos mais 
imaturos, às vezes, a gente faz papel de pai e de mãe, porque já chegou 
muita mãe em mim (este ano inclusive) e falou assim: ‘coitadinho do meu 
filho, vestibular judia muito’. Então a rédea do pai é a gente que tem de 
por e hoje o papel do professor tem que ser, também, um pouco 
disciplinador. (professora 8) 
  
“No sistema privado temos mais problemas de carência dos alunos, pelas 
famílias desestruturadas; têm alunos querendo aparecer justamente por 
carência, são alunos desmotivados, eu diria até que cada vez mais estão 
chegando alunos mais desmotivados”.  (professor 6) 
 
 

 Outras questões começam a ter destaque nos comentários dos 

professores como, por exemplo, nesse último depoimento em que aparece a 

questão da falta de interesse por parte dos alunos. Esta preocupação apareceu 

tanto na fala de professores atuantes em escolas particulares, como na dos 

atuantes nas escolas públicas, como o exemplo abaixo:  

 
“A clientela de hoje está difícil trabalhar. Por quê? Falta de conhecimento 
deles, interesse. Se você chegar hoje para dar o conteúdo tradicional, vai 
se frustrar, os alunos não se interessam, tem que ser mais contextualizado, 
mais leve. Se possível, levar experimentação e coisas que eles gostem aquele 
aprendizado tradicional não funciona mais”. (professor 29)   
 
 

A questão do interesse nas aulas mostrou-se como uma regularidade nos 

depoimentos dos professores entrevistados, distinguindo-se somente algum tipo 

de linguagem ou expressão comum entre os professores da escola pública ou da 

particular. Percebe-se que quando os professores iniciantes de Química são 

instigados a pensar a respeito do que consideram necessário para desenvolver 

um bom trabalho, eles focalizam os alunos e as condições de trabalho; trazem 

aspectos vivenciados nas realidades escolares como argumentos para discutir o 

ideal, como indicado, também, nos próximos depoimentos preocupados com a 

aprendizagem dos alunos:   

“Esta receita eu ainda não descobri, mas eu acredito que é trazendo os 
conceitos para o dia a dia do aluno, para ficar mais interessante (...). 
Precisa compreender que nem todo mundo gosta de Química como a gente 
gosta. Saber o perfil dos alunos e saber que nem todo mundo tem o mesmo 
conhecimento seu, é ter compreensão da realidade dos alunos. Aquele que 
não gosta de Química, com certeza terá maior dificuldade do que aquele 
que gosta, então é preciso ajustar isso. (professor 21) 
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“Se você está numa escola privada, você tem um sistema engessado que é a 
apostila. Você tem que seguir e não pode fugir, por mais que você queira 
implantar alguma coisa você não pode; você não tem muito tempo para 
trabalhar os conteúdos. Então, por mais que eu sabia que é o aluno que 
tem que fazer muita coisa, tem que fazer por transmissão mesmo e, nos 
plantões à tarde, cada aluno, que tiver interessado, vem tirar as lacunas 
que vão ficando (...). Atualmente, um professor que saiba filosofia e 
história da ciência precisa ter uma visão clara do que é a ciência, porque 
de acordo com a sua visão da ciência, você ensina do jeito que você acha. 
Precisa saber das metodologias de ensino e aprendizagem que existe e tem 
que saber que o aluno constrói o conhecimento, pois é impossível alguém 
aprender por simples transmissão”. (professor 6) 

  
“Depende de onde você está trabalhando; para mim é aquele (professor) 
que faz o aluno alcançar o raciocínio sozinho, tirar conclusões; isso para 
mim é o ideal, mas a gente sabe que se for fazer isso não dá tempo de 
terminar toda a matéria. Poder fazer experimentos, porque muitas vezes a 
gente só consegue fazer demonstrativo. A gente explica a matéria e fala 
para o aluno: ‘viu como eu não menti? Viu como muda de cor? ’ E quando 
eu falo em raciocínio é deixar que eles façam, deixar surgir perguntas e 
dúvidas deles e levar ao caminho da resposta; ser como um guia”.  
(professor 17) 
 
 

Os professores também evidenciaram a importância do domínio do 

conteúdo químico e sua relação com o cotidiano dos alunos como um fator 

essencial para o desenvolvimento do trabalho: 

“Não é só passar o conteúdo para o aluno. Por ser uma matéria difícil é 
tentar aproximar a Química do aluno, e isso é muito difícil, muitos 
professores tem muita dificuldade, porque a Química parece ser algo muito 
abstrato, mas se você souber trabalhar... Está tão perto da gente que se 
torna fácil de aprender. Uma característica é saber usar a linguagem e 
saber transportar a Química para o cotidiano”. (professor7) 
 
“Principalmente para a rede Estadual precisa ter boa formação, conteúdo 
de Química e formação geral porque o currículo é abrangente. Estar bem 
informado com o cotidiano”. (professora 27) 
 
“Além de dominar o conteúdo, ter didática, saber passar os conhecimentos 
para o aluno, saber transmitir. Ser didático, ter conhecimento, ter uma 
proximidade com o aluno, tem professores que sobem em um pedestal, são 
inatingíveis e isso não dá certo”.  (professora 10) 

  
“Dinâmico e atento a todos os acontecimentos, que saiba transpor aquilo 
que ele está falando em sala de aula para a vivência do aluno. Eu gosto 
de exemplificar sempre com a cozinha de casa. Mostrar que aquilo que ele 
está fazendo tem Química e quais os conceitos que podem ser explorados. 
Acho que é transportar a ciência para o cotidiano do aluno e para a 
realidade que ele vivencia (...). A gente tem sempre o que melhorar; a 
gente também tem que buscar a formação, não pode parar; buscar coisas 
novas sempre”. (professor 30) 
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Percebe-se, portanto, que os professores demonstram conhecer os saberes 

necessários para desenvolver um bom trabalho, assim como as condições que um 

determinado sistema impõe. Os entrevistados atribuíram significados às suas 

primeiras experiências de forma consciente em relação às limitações presentes, 

ou seja, situações tácitas que envolvem um processo de entendimento dos 

“submundos institucionais”, o que exige a compreensão de situações que podem 

entrar em conflito com os “mundos” adquiridos anteriormente.  

Por outro lado, os professores iniciantes necessitam descobrir, explorar e 

sobreviver e, portanto, procuram se adequar às condições de trabalho, o que 

envolve um tatear constante nesta fase. Os professores devem adaptar-se ao 

meio onde têm de exercer as suas funções, para compreenderem as 

necessidades que se apresentam e poderem responder com eficácia às 

exigências desse meio (Marcelo, 1999). Segundo Huberman (1992) o confronto 

com a complexidade da situação profissional, é uma forma de caracterizar o 

mecanismo de sobrevivência presente na fase inicial da carreira docente. Trata-se 

de um distanciamento entre o ideal e a realidade envolvendo as dificuldades do 

cotidiano, inclusive questões de sala de aula, além do ambiente da escola e as 

relações que a compõem.  

De modo geral, os entrevistados levantaram uma diversidade de situações 

que cercam o trabalho do professor iniciante de Química, desde questões mais 

abrangentes e relacionadas a comportamentos até domínio de conteúdo e 

questões pedagógicas específicas. Alguns especificaram a área científica e a 

importância de trabalhar com atividades experimentais (embora, posteriormente, a 

maioria reconheça que não o faz).   

Tardif (2002) discute a importância da fase inicial da carreira do professor 

na construção e aquisição de alguns saberes que darão sustentação à trajetória 

docente. O autor destaca a necessidade de estudos que desvendem o que os 

professores pensam ser importante saber para exercer sua profissão. Esta, entre 

outras, foi uma preocupação deste estudo, proporcionando aos professores a 

oportunidade de refletir a respeito do seu próprio trabalho, encaminhando-os a 
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outros aspectos como, por exemplo, as dificuldades encontradas nesta fase inicial 

da trajetória docente.      

 

 

4.4.2. Dificuldades encontradas 

 

São muitas as dificuldades que os iniciantes indicam encontrar nesta fase 

da carreira docente. Geralmente passam por várias escolas, convivem com muitos 

colegas, com recepções e aceitações diferentes em cada lugar. Cada mudança 

requer uma disposição interna por parte do docente em realizar uma leitura rápida 

das condições básicas do funcionamento da escola, das regras, valores, rituais, 

enfim, da cultura escolar presente. Além de questões de sobrevivência, os 

depoimentos mostram aspectos relacionados ao que Huberman (1992) caracteriza 

como mecanismos de descoberta presentes nos primeiros anos de docência.  

 

 “No começo foi ter que preparar as aulas, porque os professores mais velhos, 
alguns nem preparam mais, mas quem está iniciando tem que preparar 
toda aula. No começo, você perde, ou melhor, gasta muito tempo 
preparando aula”. (professor 7)  
 
“Eu acho difícil a falta de orientação, por exemplo, no preenchimento de 
diários, como se portar diante de algumas situações naquela escola, ao 
funcionamento da escola”. (professora 10)   
 
“Eu acompanho as aulas eu sei onde o professor parou, mas eu não posso 
continuar o conteúdo da aula daquele professor, a não ser que o 
coordenador mande. Para você ter uma ideia, em todo esse tempo só duas 
vezes eu continuei com o conteúdo da aula, porque o coordenador 
mandou. Também depende do professor; têm aqueles que ajudam os 
monitores, como eu já vi. Têm outros que não. Eu sinto que comigo não 
ajudam muito, é mais pelo que eu observo e aprendo sozinha”. (professora 
5) 
 
“As dificuldades dependem muito da coordenação da escola, por exemplo, 
na escola particular 5 eu não tenho dificuldade nenhuma, há liberdade. 
A escola particular 10 é uma escola religiosa, a base não é o vestibular e 
sim a religião, então, às vezes, no meio da aula, que você tem que cumprir 
aquele conteúdo senão você morre no final do ano, a aula que você 
preparou às vezes à tarde, fora do seu horário, uma aula de laboratório, 
etc. Eles chegam e param a aula porque vai ter uma missa (...). A gente já 
vai preparado porque já sabe que o conteúdo não vai ser cumprido”. 
(professora 14) 
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“Ajuste de linguagem, a forma de passar o conceito, porque a gente acaba 
amadurecendo tanto os conceitos na universidade e a forma de passar 
isso para os alunos que não tiveram o mesmo contato que você acaba 
causando problemas”. (professor 21)   
 
 “Eu acho que seria a relação entre os professores; a categoria não é unida. 
É a maior dificuldade que o professor iniciante se depara. Eu acho que 
rola muito preconceito porque normalmente quando você entra numa 
escola os professores já são mais velhos, já quase se aposentando, eles são os 
efetivos da casa. Quando eles vêem um professor novo entrando, por um 
período curto porque esse novo dificilmente vai estar ingressando como 
efetivo, eu acho que o preconceito é grande. Eles ficam na deles, fazendo 
alguns comentários maldosos e ficam avaliando o seu desempenho em 
sala de aula a sua relação entre professor e aluno, no final do bimestre 
avaliam notas que você dá para os alunos. Eles ficam te observando e 
criticando. Isso não acontece em todas as escolas, mas na maioria”. 
(professora 28) 
 
 

Podemos perceber que as dificuldades ressaltadas pelos professores 

cercam aspectos individuais, como o preparo das aulas, ajuste de linguagem e 

questões coletivas e sociais que permeiam o ambiente escolar. Os iniciantes 

observam situações simbólicas que direcionam as singularidades de cada 

instituição e aos poucos vão descobrindo os mecanismos de sobrevivência na 

cultura escolar.  

Em relação à sala de aula e aos alunos, os entrevistados demonstram que 

também é um processo que vai se construindo apoiado em conquistas diárias 

tentando superar sentimentos de insegurança e aceitação por parte dos alunos. 

Considerando que o ensino médio compreende, no máximo, três anos de convívio, 

o professor tem pouco tempo para conhecer e ensinar seus alunos. Vejamos 

alguns depoimentos:  

 

“Em relação às dificuldades na aula, sempre tem alguma coisa, por 
exemplo, o ambiente, tem salas que ficam ao lado de uma quadra de 
esportes e isso atrapalha bastante; comportamento de alunos 
problemáticos, que vem com problemas de casa, com família, com 
namorado; o sono dos alunos porque hoje em dia todos dormem de 
madrugada e você tem que fazer um malabarismo para mantê-los 
acordados; você tem que sair do tema, jogar algo que eles gostem para 
atrair a atenção deles e depois voltar para a aula”. (professora 14) 
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“Um dos principais problemas que eu tive foi uma agressão física de um 
aluno numa escola pública. O aluno estava jogando baralho na minha 
aula e eu estava fazendo uma revisão de Física; ele começou a gritar e eu 
pedi para ele parar e ele não parou e eu tirei o baralho dele; nisso ele foi 
agressivo comigo verbalmente, eu pedi para ele se retirar da sala, ele não 
se retirou. Eu fui até a direção, que pediu para eu explicar o que tinha 
acontecido, ele me desmentiu na frente da direção, me apontou o dedo na 
cara. Quando eu voltei para a sala ele ficou com a diretora, ele empurrou 
a diretora e veio para cima de mim na sala de aula. Eu só via cadeira 
voando para cima de mim e ele dizendo que ia me matar. Eu chamei a 
polícia, fiz boletim de ocorrência e levei para a justiça. Ele já era 
reincidente na Fundação Casa e estava sob vigilância assistida e é essa a 
minha briga com as escolas, o professor tem que saber o quadro dos alunos 
que ele está trabalhando e as escolas omitem as informações e a gente não 
sabe a periculosidade dos alunos em sala de aula. A gente se envolve em 
diversas coisas: você sai e o pneu do carro está murcho, bicicleta roubada”. 
(professor 30) 
 
“Deu aquele nervoso né! Em termos de organização de lousa, essas coisas, 
nunca foi problema, o problema era quando alguém falava ‘mas não pode 
ser desse jeito? ’ às vezes eu não sabia e falava ‘olha eu não sei mais vou 
procurar saber’. No começo tinha algumas coisas que eu não sabia 
responder, eu sentia dificuldade de conteúdo. Então a dificuldade maior 
é assim, tem turmas e turmas e eu percebo que quanto mais velhos eles são, 
menos querem seguir regras e isso é uma dificuldade que eu tenho, porque 
tem turma que tem pessoas ótimas, mas tem aquele aluno que se você fizer 
um deslize ele vai lá na coordenação para falar para o coordenador o 
que você fez de errado, então eu tenho que aprender a lidar melhor com 
isso”.   (professora 13) 
 
“Como passar para os alunos, como falar com eles, como escrever na lousa, 
coisas assim; eu sempre preparava antes; às vezes eu pedia a opinião da 
minha mãe ou da minha irmã mais nova. Além dos que já falei, acho que 
é manter eles (os alunos) quietos. É como eu falei, quando entra um 
monitor eles pensam que é festa, eles não querem aula. É lógico que eu 
também precisei estudar, porque muita coisa não se aprende na 
universidade. O fundamental na universidade é saber o conteúdo para 
depois ver como você vai ensinar isso no ensino médio, até para ver se o 
que está no livro didático está certo ou errado e tem muita coisa errada”. 
(professora 5) 
 
“A falta de experiência com o aluno, acontece muito isso aqui, o aluno me 
comparar com professores mais velhos, eu dou uma aula eles comparam... 
Eles não gostam fazem criticas, mas isso foi no primeiro ano em 
Araraquara. Em São Carlos eu nunca tive esse problema porque como a 
professora mais velha não dá aula lá, então não existe esse problema de 
comparação. Quando o aluno fazia uma pergunta e eu não sabia 
responder, porque na Química tem muito isso, por exemplo, esses dias me 
perguntaram por que a venda do permanganato foi proibida. Isso é uma 
coisa que a gente tem que pesquisar e trazer de volta, eu tinha dificuldade 
de falar: ‘olha, eu não sei e respondo depois’. Eu tentava responder e por 
isso me enrolava e mostrava insegurança. E eu percebia que às vezes eles 
faziam isso de propósito, para me testar”. (professora 8) 
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“No começo foi problema de indisciplina de aluno, fazer os alunos prestar 
atenção, que tom de voz usar, a postura dos alunos, é experiência, 
atitudes, ver o que dá certo ou não (...). O que conta em relação a isso é 
que em toda sala de aula que você entra e os alunos percebem que você é 
iniciante, eles vão te testar de todas as maneiras possíveis e imagináveis. 
Eles já testam os antigos, mas aqueles que eles percebem que são novos 
testam mais ainda.    Para os alunos, eu estava ali, tirando o lugar do 
outro. Não era uma situação confortável para desenvolver o trabalho 
como eu gostaria”.  (professora 27) 
 
“Eu acho que seria um pouco do medo com relação aos alunos, de eles 
começarem a fazer perguntas e eu não saber responder na hora devido a 
pouca experiência, de não me sentir totalmente preparada. Eu acho que 
seria bem isso mesmo, a insegurança”. (professora 28) 
 
 “É um problema social, na sala de aula a gente tem o que se tem na 
sociedade; as pessoas não se respeitam e não respeitam ninguém, olha só a 
professora gritando!40(...). Temos muitos casos de alunos problemáticos e o 
Estado coloca a integração social, inclusão. Tem uma aluna que é surda-
muda; ela é uma gracinha, mas eu não tenho como trabalhar, eu falo 
com ela olhando para ela e naquela sala tudo eu escrevo na lousa, mas 
ela não aprendeu nada, nada, mas isso é inclusão! A socialização é 
importante para que todos conheçam as diferenças, mas e a formação 
dessa pessoa? A gente está destruindo... Fica tudo para a escola. Eu não 
posso me dedicar, têm 35, 40 alunos na sala; à noite têm sala com 50, 60 
alunos e não pode desmembrar sala. Eu acho que a culpa é mesmo da 
sociedade, é isso que a gente vê, os pais não estão preocupados com a 
qualidade do ensino, com a escola em si.  (professora 26) 
 
 

Este espaço para falar das dificuldades encontradas no início da carreira 

foi, para alguns, um momento de desabafo e, neste sentido, pode-se perceber 

algumas diferenças privilegiadas pelos professores. Em geral, o discurso voltado 

para questões de âmbito social e familiar, de alguma forma permeou a linguagem 

dos professores das escolas públicas, com referências negativas ao sistema 

estadual de ensino e às condições de trabalho. Por outro lado, os professores das 

escolas particulares também evidenciam dificuldades desse sistema, entretanto 

específicas de cada escola. São abordagens diferentes, porém retratadas como 

dificuldades encontradas. Verificaram-se, ainda, algumas regularidades que os 

professores das diferentes redes de ensino destacaram como, por exemplo, a 

condição de iniciante e a conquista do reconhecimento dos alunos, a insegurança 

                                                 
40 Durante a entrevista foi necessário mudar três vezes de sala por causa do barulho; neste momento a 
professora se referiu a outra colega que estava dando aula na sala ao lado.   
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em relação ao conteúdo e aos possíveis questionamentos e atitudes dos alunos 

em sala de aula, enfim o que Huberman (1992) traduz:  

 

(...) a confrontação inicial com a complexidade da situação profissional: o 
tatear 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 demasiadamente íntimas ou 
distantes, dificuldades com os alunos que criam problemas, com material 
didático, etc. (Huberman, 1992, p. 39). 
 
 

Neste sentido, não foi possível detectar diferenças significativas entre 

professores com mais experiência e aqueles com menos. As dificuldades ainda 

estão presentes mesmo para aqueles com cerca de seis anos de profissão e, em 

alguns casos, se aproximam daquelas detectadas logo nos primeiros anos de 

docência. Os professores destacaram que, com o passar do tempo, o sentimento 

de segurança tende a crescer, principalmente em relação ao domínio do conteúdo 

químico e à conquista dos alunos, mas nem sempre atinge um nível totalmente 

confortável. Além disso, mesmo tendo um pouco mais de experiência docente, 

quando é necessário iniciar em uma nova escola, eles podem ser considerados 

como iniciantes e o processo de conquista recomeça. 

Outra questão que apareceu nos depoimentos de dois professores em 

relação às dificuldades encontradas foi a questão da pouca idade dos docentes e 

como isso se refletiu na aceitação dos alunos:   

 

“Com os alunos eu tive problemas pelo fato de eu ser nova de idade; falta de 
respeito, eles respeitam mais homens ou mulheres com idade mais avançada, 
isso mais na escola pública”. (professora 10) 
 
“No meu começo foi muito difícil, porque eu não era formado, comecei dar 
aula com 20 anos (...). A minha primeira dificuldade é lidar com indisciplina 
de aluno, a segunda dificuldade no ensino privado é trabalhar com o tempo 
muito curto, a terceira dificuldade é a autoridade, porque como a gente é 
novo ainda... É difícil você conquistar a autoridade em relação aos alunos”. 
(professor 6) 

         
 
As dificuldades relatadas pelos professores iniciantes de Química transitam 

entre as transações “externas” e “internas” de tal forma que os docentes vão 
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interiorizando percepções e condições necessárias para a sustentação e 

sobrevivência na carreira, assim como para a construção da identidade docente. 

Enfrentar dificuldades faz parte de qualquer profissão, especialmente a docente, 

porém os professores também souberam enaltecer aspectos positivos e de 

satisfação com o trabalho, como veremos a seguir.   

 

 
4.4.3. Aspectos positivos; satisfação com a profissão  

Apesar de iniciantes, os professores de Química entrevistados 

demonstraram que conseguem perceber aspectos que podem (ou não) 

proporcionar satisfações com a profissão docente. Suas respostas em relação a 

isso estão no Quadro 12. 

 

Quadro 12: Visão dos professores em relação à satisfação com a profissão 
 
Prof. Está satisfeito (a) com a profissão? 

 
5 (  ) sim                       (x) não                             Razões: falta de garantia de ser contratada como professora 

6 (  ) sim                       (x) não                             Razões: tem outras idéias mas o sistema impede 

7 (x) sim                       (  ) não                             Razões: pelo trabalho que faz 

8 (x) sim                       (  ) não                             Razões: gosta de Química; aprovação dos alunos  (vestibular)  

10 (x) sim                       (  ) não                             Razões: gosta do que faz 

13 (x) sim                       (  ) não                             Razões: gosta muito do que faz 

14 (x) sim                       (  ) não                             Razões: salário; flexibilidade no horário;  retorno dos alunos  

17 (  ) sim                       (x) não                             Razões: o trabalho docente não é reconhecido 

21 (x) sim                       (  ) não                             Razões: participação dos alunos 

26 (  ) sim                       (x) não                             Razões: más condições de trabalho 

27 (x) sim                       (  ) não                             Razões: satisfeita, mas poderia ser melhor 

28 (x) sim                       (  ) não                             Razões: relacionamento com as pessoas 

29 (  ) sim                       (x) não                             Razões:  não tem retorno dos alunos 

30 (x) sim                       (  ) não                             Razões: contribuição para a área de Química 

 

 

Dentre os professores entrevistados, cinco disseram não estar satisfeitos 

com a profissão docente. Dentre esses, estão professores da rede pública e da 

particular, indicando que ambas apresentam problemas, trazendo assim o 

sentimento de insatisfação. As razões cercam o ambiente de trabalho e aspectos 

próprios da profissão docente, como o fato histórico da falta de reconhecimento 

para essa profissão.  
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As razões para satisfação foram diversas, tais como: o prazer em exercer a 

profissão, a participação e o retorno dos alunos. Isso também apareceu quando 

perguntados a respeito dos aspectos positivos dos primeiros passos na profissão.  

Vejamos alguns exemplos: 

 

“De positivo é o relacionamento com os alunos. Em muitos momentos eu 
poderia ter parado de dar aula, porque nosso comércio está dando muito 
certo, mas eu não parei porque eu gosto dos alunos; tem dia que a gente 
não está a fim de dar aula e quando a gente chega lá tudo passa, por 
exemplo, esta fase em que estou, terminando o mestrado, está muito difícil, 
e quando eu chego na escola eles me abraçam, todo o carinho que os 
alunos não tem com a família , é transferido para o professore isso é legal , 
os alunos fazem a motivação, embora tenham as exceções”.  (professora 14) 
 
“Ver que o aluno aprende ver que quando eu falo, ele realmente aprende, 
quando ele fala ‘nossa professora aquilo que você falou realmente era 
daquele jeito’; eu fico contente com isso, é o retorno dos alunos”. (professora 
13) 
 
“Alunos que vieram agradecer; reconhecimento dos alunos; é muito bom, 
dá ânimo para continuar”. (professor 17) 

 

“Foi quando eu comecei a dar aulas e colocar em prática o que eu 
aprendi; fazer com prazer e depois ver os alunos passando no vestibular”.  
(professora 8) 
 
“Comparando em Araraquara, a nossa escola foi bem classificada (nas 
avaliações externas) (...). Então eu acho que a gente está trabalhando, 
está lutando, mas a resposta não vem imediatamente, vem com o tempo, 
mas eu fiquei feliz; o positivo é que quem faz uma escola são os professores. 
Porque o aluno é igual em qualquer lugar, é lógico que tem alguma 
clientela diferenciada, mas os nossos são iguais, clientela de classe média 
baixa, desestrutura familiar, violência dentro de casa, é o Brasil! É o 
retrato do Brasil, não é nada diferente”. (professora 26) 
 

 

 Pelos depoimentos é possível perceber que a principal motivação dos 

professores está vinculada aos alunos. Está fortemente ligada à satisfação por 

conseguir que os alunos aprendam, desenvolvam capacidades, evoluam e 

cresçam. As demais motivações como salário, prêmios, condições de trabalho são 

incentivos, porém priorizando a relação com os estudantes. (Marcelo e Vaillant, 

2009).  Possíveis encaminhamentos para a área de Química também foram 

relatados como aspectos positivos por alguns professores, como no exemplo 

abaixo: 
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“Ter influenciado alguns alunos a fazer Química; não que esse tenha sido 
o meu objetivo, mas sem querer, você influencia aquele aluno e desperta a 
curiosidade”. (professora 10) 
 
 

Em relação a isso, reforça-se a percepção da existência de um ciclo nas 

relações professor-aluno e de como são fortes as influências dos modelos para o 

encaminhamento profissional. Alguns docentes comentaram, a respeito de suas 

trajetórias escolares, a importância de seus professores para suas decisões 

profissionais; agora, atuantes no magistério, percebem que também podem 

influenciar seus alunos e veem isso como aspecto positivo ou reconhecimento 

pelo trabalho.  

Neste sentido, tanto os professores atuantes em escolas públicas quanto os 

das particulares demonstraram semelhanças em relação à preocupação centrada 

no aluno; percebe-se que o principal objetivo do trabalho docente é o aluno, 

entretanto os que trabalham somente nas escolas públicas, reforçaram que a 

experiência adquirida nesta fase inicial da carreira, ou seja, os processos de 

interação nos diversos ambientes escolares também caracterizam aspectos 

positivos. Isso mostra a percepção dos sujeitos em relação a si mesmos, suas 

histórias de vida, a importância das influências externas articuladas às internas, ou 

seja, os processos de socialização que proporcionam a construção de suas 

identidades.         

Seguem outros relatos: 

 

“Eu acho foi em relação a minha formação; eu aprendi muito: como se 
impor na sala de aula, conseguir respeito e ter uma relação amigável com 
os alunos e professores. Há muitos professores que dizem que isso não existe, 
mas existe sim. Então eu acho que seria bem isso aprender a lidar com o 
dia a dia. Você acaba vendo coisas além da sala de aula, problemas 
maiores que os seus, você acaba se relacionando com os alunos e isso faz 
bem para a gente (...)“Foi com a experiência do dia a dia conhecendo 
tipos de pessoas diferentes, isso acabou me dando mais prazer de lecionar, 
coisa que eu não queria fazer antes, hoje é totalmente diferente. A única 
coisa que me deixa um pouco triste é a realidade que nós temos no ensino 
médio; eu acho que o governo não incentiva o lado positivo, o incentivo 
deles é para que os alunos terminem o ensino médio e não para que eles 
aprendam o conteúdo do ensino médio”. (professora 28) 
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 “De positivo, eu vejo a pessoa que me formei. Hoje eu sou mais paciente, eu 
sei escutar, eu sei dar conselhos, tenho confiança naquilo que eu estou 
falando; eu adquiri credibilidade com o que estou fazendo, 
comprometimento. A escola me ensinou e eu aprendi muita coisa lá 
dentro, com muita gente (...). Para quem vem de outro lugar, quando 
chega, vê barreiras e com o tempo elas vão sendo quebradas. Eu aprendi 
bastante com esse tempo”. (professor 30)  
 
 
 

Pelos depoimentos acima, constatamos que os aspectos positivos 

destacados pelos iniciantes cercam aspectos dos processos biográfico e 

relacional, uma vez que esses professores relacionam formas de pensar e agir 

com aspectos anteriores à entrada na profissão, reconhecendo e legitimando 

alguns saberes apreendidos durante o exercício da profissão como positivos para 

a construção da sua identidade.  

São momentos em que os processos de socialização vivenciados iluminam 

algumas reflexões dos professores a respeito de si próprios e de como as relações 

sociais vivenciadas ao longo da socialização secundária podem proporcionar 

continuidades ou rupturas com aspectos interiorizados na socialização primária. 

Um exemplo disso está na forma como o professor 30 se refere a “ter confiança” 

ou “barreiras que com o tempo vão sendo quebradas” se analisarmos o que esse 

professor resumiu em relação ao ambiente escolar, ou seja, “eu era um pouco 

inseguro na escola (...) eu via a escola como uma prisão”41.  

Para concluir, segue um relato que expõe uma característica própria da fala 

dos iniciantes, quando perguntados sobre satisfação ou aspectos positivos: 

 
“Eu não sei se é o inicio de carreira, mas eu me sinto feliz, eu saio mais feliz 
do que quando eu cheguei”. (professor 7) 
 

 
 
4.4.4. Sucesso ou fracasso 

Os professores foram induzidos a pensar a respeito do que leva ao sucesso 

e ao fracasso na profissão docente, ou seja, fatores determinantes especificando a 

área de Química. Os resultados estão expostos no Quadro 13:  

                                                 
41 Ver item 1.3) Educação informal, vida pessoal e social dos professores 
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Quadro 13: opinião dos professores a respeito do que leva ao sucesso e ao 

fracasso no ensino de Química  

 
Prof. No ensino de Química, o que leva ao: 

 
 Sucesso Fracasso 

 
5 Explicar muito bem; aquele que conquista o aluno com 

brincadeiras, sendo legal 
O cansaço, não querer mais dar aula e olhar somente 
para os alunos que não querem aprender 

6 Saberes interpessoais Não ter saberes interpessoais 

7 Precisa passar o conteúdo e também brincar com os 
alunos 

Falta de paciência 

8 Ter conhecimento e falar a mesma linguagem dos 
alunos  

Frustração; não ter amor no que faz 

10 Um pouco de competência e um pouco de influência Quando o professor não é respeitado pelos alunos 

13 Descontraído, ter conteúdo e querer que o aluno 
aprenda 

Não gostar do que faz; ficar desestimulado quando os 
alunos não querem aprender 

14 Agradar aos alunos Falta de paciência 

17 Conteúdo e carisma  Falta de carisma; não brincar com os alunos 

21 Ter conteúdo e estar seguro do que fala Não ter o conceito tão bem afinado e cair em contradição 

26 Sensibilidade Não gostar da profissão 

27 O sucesso dos alunos Quando não consegue atingir o aluno de jeito nenhum 

28 Amar a profissão  Não ter respeito e não se relacionar bem com os alunos 

29 Criatividade; ter conhecimento  “Enrolar” os alunos 

30 Se adequar às condições da escola Falta de atualização e de conteúdo; ser chato 

 
 

Em relação ao sucesso do professor de Química, os entrevistados não 

destacaram nenhum aspecto específico para essa área. Eles falaram a respeito do 

domínio de conteúdo, mas não especificaram qual, ou seja, na opinião dos 

iniciantes, os docentes precisam dominar o conteúdo que vai ser trabalhado com 

os alunos, independente da área. Fatores como criatividade, descontração, 

sensibilidade, entre outros, focalizaram os alunos como principal objetivo para o 

sucesso no trabalho, em especial ter amor e prazer na profissão, assim como 

desejar o sucesso dos alunos, conforme demonstrado nos depoimentos abaixo:  

 

“Eu acredito que um professor satisfeito, um professor que ama, tem a 
paixão e que não está ali somente pelo dinheiro, que ama a profissão, 
seria uma pessoa que adora o que faz. Esse é o sucesso de um professor”. 
(professora 28)  

 
“Retorno dos alunos; é muita emoção quando você consegue passar algo 
para os alunos e vê que eles aprenderam. O sucesso do professor está 
diretamente ligado ao sucesso do aluno”. (professora 27) 
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Alguns professores focalizaram a importância de “brincar” e agradar aos 

alunos, como determinante para o sucesso, apesar de terem consciência de que 

isso é percebido como um aspecto negativo pelos colegas, como mostra o 

desconforto no depoimento abaixo:   

 

“Essa é complicada... Eu acho que existem dois tipos: tem o professor que faz 
sucesso porque explica muito bem; e tem o professor que tem muito sucesso 
porque ele é um bom ator, um bom artista, ele conquista os alunos com 
brincadeiras e sendo legal. Os dois tipos fazem sucesso. Esse que é um bom 
ator, só faz sucesso com os alunos, porque entre os professores todos 
percebem e até comentam”. (professora 5) 
 
 

De maneira geral, os professores demonstram ter consciência do que é 

necessário para o sucesso profissional; mesmo não concordando plenamente com 

essas atitudes, sabem como precisam atuar para sobreviverem. São situações 

tácitas que envolvem um processo de entendimento dos submundos e que os 

iniciantes incorporam rapidamente no ambiente escolar para dar continuidade no 

trabalho e ser considerados professores de sucesso. Vejamos mais exemplos:   

 

“É uma coisa mecânica; a escola acaba transformando o professor naquilo 
que ela quer. Ele pode até ter o domínio, ser bom naquilo que ele faz, mas 
ele acaba sendo aquilo que ele não é. A escola o projeta para ser aquilo, eu 
acho que é uma coisa muito artificial”. (professor 30) 
 
“Depende muito do professor que você vai ser. Tem um professor que só dá o 
conteúdo, tem o professor que só brinca, tem o professor que acha o meio 
termo. Eu acho que esse professor que acha o meio termo, entre saber passar 
o conteúdo e saber descontrair a aula é o melhor professor”. (professor 7) 
 
“Criatividade e jogo de cintura. Não pode ser ‘a ferro e fogo’, tem que saber 
conquistar a clientela, conquistar o espaço e ter conhecimento, porque os 
alunos percebem, cobram e reclamam”. (professor 29) 
 
“Para mim é complicado, mas eu acho que quando o professor tem sucesso 
rapidamente é porque ele tem sensibilidade para sentir certas situações. 
Têm pessoas que realmente se encaixam rapidamente, isso não aconteceu 
comigo. Ainda tenho dificuldades em certas situações, quando acontecem 
certas coisas eu penso: o que vou fazer? Como vou fazer? Às vezes eu não 
tenho muita facilidade para resolver problemas. Além disso, atualmente, 
mesmo em escolas particulares que não são tão diferentes assim, é você 
conseguir conquistar seu aluno, é todo um jogo de personalidade e 
sensibilidade dele”. (professora 26) 
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“Pelo o que eu já percebi, precisa ter o conteúdo, mas também precisa ter 
carisma. Não adianta ser o maior conhecedor de Química e não ter 
carisma, que não vai para frente”. (professor 17) 
 
“Hoje em dia? Ser palhaço; os professores mais animadinhos e que nem 
precisam transmitir tanto o conteúdo. Se ele for legal ele vai ter um super 
sucesso”. (professora 14) 
 
 

Pelos depoimentos acima percebemos que os aspectos levantados pelos 

entrevistados são regulares em relação aos professores atuantes em escolas 

públicas ou particulares. De modo geral, são questões que permeiam o ambiente 

escolar, tanto envolvendo situações que podem levar ao sucesso, quanto as que 

podem levar ao fracasso profissional, como as destacadas abaixo:  

 

“O fracasso é não ter paciência; tem que ter muita uma paciência com os 
alunos”. (professora 14) 
 
“Falta de atualização e também do conteúdo. Falta de credibilidade que 
é passado para o aluno. Tem professor que ninguém gosta, ele é chato, ele 
não consegue falar direito, fala para dentro, para ele mesmo, ele não 
consegue explicar. É um problema do professor que não consegue 
desenvolver determinadas habilidades com o tempo e acaba se 
enforcando”. (professor 30) 
 
“Se não tiver nada de carisma, por mais que você saiba os alunos não vão 
conseguir se adequar a você. É preciso ter uma linguagem diferente, pois os 
alunos esperam que você brinque ou faça algo diferente”.   (professor 17) 
 
“Não se impor como profissional e que não desenvolver o conteúdo, aquele 
que ‘enrola’, né!” (professor 29) 
 
 “Quando ele não tem um bom relacionamento com os alunos, aquele 
professor chato... Precisa saber se relacionar bem com eles; se você tem 
respeito você consegue fazer cumprir com seu dever e ao mesmo tempo de 
ser um educador”. (professora 28) 

 
“A primeira coisa é você não gostar de ser professor, não gostar da 
profissão. Quando você sente que aconteceu tudo errado naquela aula, 
mas você vai tentar de novo, vai tentar melhorar é porque você gosta de 
dar aula. Agora se você vê que aquilo não tem melhorado e você só está 
naquilo para ganhar dinheiro, ser seu sustento, eu acho que a pessoa tem 
que procurar outra coisa. A gente pode procurar outras profissões. Eu tentei 
ser vendedora, sou péssima em vendas, cobrar coisas, também sou péssima! 
Então eu me acertei aqui. Acho que tenho muita coisa para aprender 
ainda, mas o fracasso é você não gostar da profissão. Se tenho problemas 
com conceitos, vou estudar mais; estou com problema em como trabalhar 
tal coisa, eu converso com os outros professores e tento acertar; precisa 
tentar se adequar”.    (professora 26) 
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“É quando cansam de dar aula; cansam a partir do momento que 
começam a olhar para aquele aluno que não quer aprender. Talvez, vendo 
algumas histórias, de alguns professores que não tiveram outras 
oportunidades de emprego e foram dar aulas, mas não era isso que eles 
queriam. Então chega uma hora que não aguentam mais”. (professora 5) 
 
“Quando não consegue atingir o aluno de jeito nenhum. É legal a 
continuidade, observar o comportamento dos alunos com o tempo.” 
(professora 27) 
 

 
 A maioria enfatizou a atenção para os alunos, principalmente em relação 

ao comportamento do professor como, por exemplo, falta de paciência, 

desmotivação, cansaço, frustração e também não dominar o conteúdo específico 

da área.   

Vários estudos42 têm se preocupado com a temática da relação professor-

aluno e, embora esse não seja um dos principais objetivos desta pesquisa, 

questões pertinentes a isso estão presentes na fala dos professores iniciantes de 

Química, assim como, em outro estudo, (Furlan (2004), que analisou os 

licenciandos:   

Analisando um pouco os depoimentos dos licenciandos entrevistados no 
Instituto de Química, em que muitos qualificaram como o bom professor 
aquele que gosta de dar aula e também aquele que, de alguma forma, 
interage e se aproxima do aluno, despertando o seu interesse pelo 
conteúdo ensinado, torna-se imprescindível uma boa formação 
acadêmica incluindo vivências e experimentações, para que este aluno 
seja, de fato, um professor por opção e não por falta dela (...). A questão 
da comunicação entre professor e aluno foi bastante comentada, 
principalmente a respeito da abertura que deveria partir do professor, 
considerando isso como uma qualidade. Saber usar a linguagem do 
aluno e estar próximo, ouvindo, instigando, mostrando a importância do 
aprendizado sem que seja somente por obrigação, mas também por 
prazer em exercer sua profissão. (Furlan, 2004, p. 105). 
 
 

Portanto, são situações que os iniciantes na profissão docente observam 

em relação à sua prática, assim como à dos colegas e também a dos professores 

que encontraram durante suas trajetórias escolares, incluindo a universidade.  

A avaliação do seu próprio trabalho foi outra oportunidade que os 

entrevistados aproveitaram para refletir um pouco a respeito do exercício da 

profissão docente. Isso será detalhado no próximo item. 

                                                 
42 Bonifácio (1985) e Gianelli (1998), entre outros. 
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4.4.5. Avaliação do trabalho  

 

Em geral, os professores apresentam dificuldades em falar o próprio 

trabalho. A respeito disso, Marin (2007) selecionou alguns dados43 visando à 

exemplificação de questões relativas às dificuldades e problemas enfrentados por 

professores no ensino de primeiro e segundo graus (atualmente ensinos 

fundamental e médio), ou problemas detectados que constituem pontos a serem 

trabalhados para busca da melhoria da educação básica. Destaco alguns:   

 

� Professores de todas as séries escolares têm dificuldades em relação a aspectos 
pedagógicos: avaliação, disciplina, seleção de conteúdos a serem ensinados, 
seleção de atividades variadas e compatíveis com as noções a serem trabalhadas, 
adequação do trabalho para as classes que assumem; 
 

� Professores têm dificuldade em falar sobre o próprio trabalho, em identificar seus 
pressupostos; 
 

� Professores têm dificuldade em perceber seus alunos e a realidade que trazem 
para a escola, em se apropriar dessa realidade e perceber os alunos como 
parceiros de trabalho na classe.   
 
 
Nesta pesquisa com professores iniciantes de Química foi proporcionada 

aos professores entrevistados uma oportunidade para refletir sobre o próprio 

trabalho. Eles foram questionados a respeito da avaliação do próprio trabalho44, 

envolvendo atividades experimentais45 (características da área de Química). No 

Quadro 14, a seguir, são apresentadas algumas opiniões dos entrevistados em 

relação a isso.  

 

                                                 
43 Informações obtidas desde o início da década de 80, na região de Araraquara/SP, além de um conjunto 
bibliográfico revisado de quase 50 anos, estudado sob a perspectiva das dificuldades e problemas enfrentados 
por professores e escolas, apontados por muitos estudiosos brasileiros.   
 
44  Questão 47) Você avalia se seu trabalho está dando certo ou não? Como você faz isso? 
45 Questão 60) Você participa de projetos ou programas específicos? Algum incluindo a utilização de  
    laboratório ou atividades experimentais em química?  
    Questão 61) Você trabalha com atividades experimentais? Por quê? E os outros professores? Em sua    
    opinião, por que a maioria dos professores não trabalha com atividades experimentais? 
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Quadro 14: Visão dos professores em relação ao próprio trabalho   
 
Prof. Faz avaliação do próprio trabalho? Participação em projetos e/ou atividades 

experimentais  

5 (x ) sim                     ( ) não 

Como avalia: pelas atitudes dos alunos 

Não 

6 (x ) sim                     ( ) não 

Como avalia: pelas atitudes dos alunos e também 
pelas provas escritas que os alunos fazem 

Trabalha com atividades experimentais que fazem 
parte da grade curricular 

7 ( x) sim                     ( ) não 

Como avalia: sempre se questiona e pergunta a 
outros professores sobre a sua aula 

Trabalha com atividades experimentais que fazem 
parte da grade curricular 

8 (x ) sim                     ( ) não 

Como avalia: quando termina a aula, pensa sobre o 
que poderia melhorar 

Quando pode, faz demonstrações 

10 (x ) sim                     ( ) não 

Como avalia: - 

Sim; torna o assunto mais interessante 

13 ( x) sim                     ( ) não 

Como avalia: ao final de cada aula, pensa no que 
poderia melhorar  

Sim; é importante para os alunos 

14 (x ) sim                     ( ) não 

Como avalia: - 

Sim 

17 (x ) sim                     ( ) não 

Como avalia: pelas avaliações que a escola faz e 
pelas provas escritas que os alunos fazem 

Sim 

21 (x ) sim                     ( ) não 

Como avalia: procura observar o que os alunos não 
gostam e criar desafios durante as aulas 

Trabalha com atividades experimentais sempre que 
há segurança para isso 

26 ( x ) sim                  ( ) não 

Como avalia: pelas provas escritas e atividades que 
os alunos fazem  

Trabalha com algumas demonstrações, quando 
consegue material  

27 ( x) sim                     ( ) não 

Como avalia: pela prova escrita que os alunos fazem 
e também pelo olhar dos alunos durante as aulas 

Faz demonstrações na sala de aula, porque acha 
perigoso levar muitos alunos no laboratório 

28 ( x) sim                     ( ) não 

Como avalia: pelas atitudes dos alunos durante as 
aulas 

Não. O espaço físico do laboratório é ocupado para 
outras finalidades 

29 (x ) sim                     ( ) não 

Como avalia: pelas provas escritas que os alunos 
fazem 

Não. Pela falta de material e por ter um número 
excessivo de alunos por sala de aula, incompatível 
com atividades no laboratório 

30 (x ) sim                     ( ) não 

Como avalia: uma vez pediu para os alunos 
responderem a uma avaliação sobre o professor 

Tentou usar o laboratório (que tem reagente e 
vidraria), mas o espaço físico estava lotado de livros 
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Todos os entrevistados afirmaram realizar alguma avaliação do próprio 

trabalho, entretanto quem faz as avaliações, na maioria das vezes, são os alunos, 

efetuando provas escritas e demonstrando atitudes em sala de aula que, segundo 

os iniciantes, permitem avaliar o trabalho desenvolvido. São critérios que 

confirmam algumas características destacadas e discutidas anteriormente em 

relação ao sucesso do bom professor de Química. Os professores demonstram 

coerência entre os saberes necessários para o bom desempenho da profissão e 

as formas de avaliar isso, mantendo como foco os alunos. Apenas um professor 

informou ser avaliado, também, pela escola particular em que trabalha. Outros três 

professores, também de escolas privadas, comentaram a respeito de algumas 

reflexões que fazem ao final das aulas, inclusive pedindo opinião a outros 

professores. Evidenciam-se momentos de análise entre a identidade para si e a 

identidade para o outro, como aspectos que poderão ser confrontados ou 

legitimados proporcionando um momento essencial da construção de uma 

identidade autônoma. Veja como isso se reflete no depoimento abaixo: 

 

“Eu tenho uma noção, sem falsa modéstia, que eu sou um bom professor... 
Não, eu diria que eu sou um bom comunicador; os alunos gostam muito 
da minha aula, quase todos os anos me chamam para ser paraninfo e 
coisas desse tipo, só que eu tenho a certeza, que poucos alunos aprendem 
Química e isso é devido ao método de ensino da escola. Isso eu percebo 
pela própria avaliação que os alunos fazem, as provas, onde eles somente 
repetem as coisas e de maneira superficial; assim como, na fala deles, no 
dia a dia, quando eu faço alguma pergunta, eu percebo que o conceito 
ninguém aprende. Questões da Química, saber lidar com macroscópico, 
microscópico, aspectos simbólicos, é um ou outro aluno que extrapola e 
consegue por conta própria atingir isso. E aí entra o seguinte: se eu tentar 
dar uma aula mais devagar, tem a pressão da escola porque eu vou ficar 
atrasado com a matéria. Até porque no ensino privado é feito o ‘2 + 1’, ou 
seja, todo o conteúdo do ensino médio em 2 anos e o terceiro é de revisão 
para o vestibular”.   (professor 6) 
 

 
Questões a respeito do método de ensino de algumas escolas particulares, 

envolvendo mais ou menos liberdade para o professor atuar, foram destacadas 

em vários momentos das entrevistas. Isso foi retomado, em alguns depoimentos, 

quando se discutiu a necessidade das atividades experimentais para desenvolver 

o ensino de Química, como no exemplo abaixo: 



154 
 

 

“As atividades experimentais estão previstas na grade curricular, no 
período da tarde. Eu gosto bastante, mas são atividades, eu não diria 
complicadas, mas é que exigem muito do professor. É muito desgastante, 
ter que preparar, correr atrás das coisas, ficar atento a tudo no 
laboratório. De maneira geral os professores não trabalham com 
atividades experimentais, por vários fatores: 1) pela dificuldade inerente à 
atividade; 2) ter que preparar e ter estrutura para isso; 3) analisar qual a 
melhor prática; 4) verificar o número de alunos; 5) o sistema apostilado 
não permite isso, portanto, tem que ser algo específico e no horário 
contrário”.  (professor 6)  
 
“Deixa o assunto mais interessante. Os professores não trabalham por falta 
de infra-estrutura e tempo para preparar”. (professora 10) 

 
“Para a próxima semana estou organizando a bendita semana de 
experimentos que só me dá dor de cabeça, mas em compensação é a 
semana que os alunos mais gostam”. (professora 14) 

 
“Pensar em Química é pensar em um laboratório, experimentação (...). 
Este ano foi aprovado um projeto que eu fiz sobre experimentação, 
cotidiano e História da Química. Serão aulas extras”. (professor 17) 

    
    

Portanto, para adequar o método da escola com atividades experimentais, 

os entrevistados consideram importante planejar e incluir atividades experimentais 

no currículo escolar em condições adequadas para seu desenvolvimento. Alguns 

iniciantes disseram ser contratados exclusivamente para isso, ou seja, para 

preparar aulas práticas em laboratórios e auxiliar outro professor. Em geral são os 

chamados monitores que desempenham esse papel.  

Em relação às escolas públicas, os professores de Química também 

reconhecem a importância dessas atividades, porém afirmam não conseguir 

trabalhar por vários motivos, entre eles: 

 

“Não tem espaço adequado. É uma responsabilidade muito grande com 
vidraria, ácidos e também não tem apoio para fazer um experimento. 
Nunca vi ninguém trabalhar com experimentação. Acho que pela falta de 
material e de um auxiliar (técnico); trabalhar com 40 alunos em uma 
sala e com experimentos, um professor só não dá conta”.  (professor 29) 
 
“É importante para estimular a curiosidade dos alunos. Na sala de aula é 
mais cômodo, maior domínio sobre os alunos, se sai da sala perde o 
domínio. Faço demonstrações (para 2º e 3º anos) em sala de aula. No ano 
passado tivemos uma reforma na escola; há falta de segurança e espaço 
físico. Nos 1º anos eu não faço pelo nº elevado de alunos, que chega a 49”.   
(professora 27) 
 



155 
 

 

“Eu trabalho com poucas demonstrações. Agora a gente está seguindo o 
caderno (proposta de material didático oferecido pelo governo estadual) e 
ele tem propostas de experimentos, só que, por exemplo, eles dizem ‘trabalhe 
com alguma coisa de cobalto’, mas a gente não tem nada disso, nenhum 
material. Eu lembro que na década de 80 havia material o pessoal 
enviava para experimentos, agora devido a uma série de fatores 
envolvidos como, por exemplo, o que fazer com os resíduos? Isso também o 
coordenador da área de Química que veio outro dia aqui me orientar e 
conversar comigo disso que o problema todo é esse, os resíduos. A gente 
sente que a tendência, até para cursos superiores, é fazer tudo em 
computador, se você vai misturar nitrato de prata com cloreto de sódio, 
vai precipitar o cloreto de prata, a gente vai fazer isso demonstrando os 
dois líquidos misturados e aparecendo um precipitado branco, mas tudo 
virtual, nada real como manusear e realmente ter outras sensações além 
da visualização. A nossa escola passou por uma reforma e o vice-diretor 
disse que foi uma luta, porque a gente criou o espaço físico para o 
laboratório, mas não temos nada, nem bancada, nem saída para gás, 
nem água... Por enquanto não temos nada. Mas eu sinto que se a gente 
batalhar talvez consiga alguma coisa (...). Tem o caderno que sugere 
fazer o experimento e o aluno pergunta: ‘professora nós vamos fazer? ’ Eu 
só consigo fazer uma demonstração na sala de aula, mas seria 
interessante que todos fizessem que a gente estivesse dentro de um 
laboratório; a gente não tem espaço físico nem material, por isso que nós 
não trabalhamos, é uma incoerência completa”. (professora 26) 

 
“Eu não sei dizer se outros professores trabalham, mas eu digo que é muito 
difícil. Eu tento trabalhar com demonstração em sala de aula. 
Laboratório, espaço físico, materiais faltam em todas as escolas. Inclusive 
nesta nova proposta (do governo estadual) existem varias experiências 
para gente aplicar com os alunos, mas como você vai aplicar com os 
alunos se você não tem espaço, material, reagentes; como você vai fazer 
isso? A proposta, não precisa seguir, mas no final do ano há aquelas 
avaliações externas baseadas nesta proposta. Além disso, para os 
professores não efetivos também terá uma prova baseada na proposta. É 
uma forma de forçar o professor a utilizar a proposta. Se eu quiser pular 
um tópico, eu posso, mas, muitas vezes, se eu pular acaba ficando uma 
lacuna. As propostas experimentais, quando há possibilidade deve-se 
trazer outra experiência mais adequada e que pode ser demonstrativa e  
estar relacionada,  então substitui; sempre que eu posso, faço isso”.  
(professora 28) 

  
 

São muitas as justificativas dos professores para não realizarem atividades 

experimentais, porém o maior destaque se refere à falta de recursos disponíveis 

para o desenvolvimento do trabalho. A respeito disso, Canário (1992) argumenta: 

 

A questão dos recursos de que as escolas dispõem constitui, com efeito, 
um pano de fundo da problemática da inovação educativa. O 
reconhecimento de que, face às mutações sociais envolventes, os 
sistemas de ensino, e as escolas estão condenados a inovar, afirmou-se 
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em paralelo com a ideia de que a inovação custa caro e exige meios. A 
partir deste raciocínio, um pequeno passo foi suficiente para se instalar a 
convicção de que a inovação só é possível se tiver como base recursos 
suplementares. É assim que a insuficiência quantitativa de recursos se 
tornou uma explicação cômoda, um verdadeiro discurso, ‘álibi’, para 
justificar os problemas de funcionamento das escolas e/ou os resultados 
pouco satisfatórios de numerosas experiências inovadoras. (Canário, 
1992, p. 167). 
 
 

As atividades experimentais podem ser consideradas como experiências 

inovadoras, principalmente no contexto das escolas públicas, porém apresentam 

especificidades próprias como, por exemplo, trabalhar com reagentes químicos e 

vidrarias, sendo, pois, necessário que a escola tenha o mínimo de segurança e 

espaço físico para tranquilizar os professores. Entretanto, os professores não 

podem se acomodar com a situação apresentada nas escolas, uma vez que 

enfatizam a importância dos experimentos para o aprendizado e interesse dos 

alunos. Há que se posicionar de forma ativa, mobilizando atitudes e ações a 

respeito disso. Para o autor é necessário não privilegiar o acréscimo de recursos, 

mas outra gestão dos recursos disponíveis. “Ora o que está em causa é o modo 

como em cada situação concreta os recursos são mobilizados pelos atores sociais 

e traduzidos em ação educativa” (Canário, 1992, p. 172).   

Além deste, outros aspectos enfatizados em relação à avaliação do próprio 

trabalho estão dispostos na Tabela 12 apresentada a seguir; nela estão reunidas 

as opiniões dos professores a respeito das atividades docentes que realizam 

especificamente em relação ao grau de dificuldade que eles atribuem46. Foram 

analisadas pelos professores as seguintes atividades docentes:  

A) Preparar aulas interessantes para os alunos 
B) Relacionar o conteúdo das aulas com o cotidiano dos alunos 
C) Conseguir material específico para cada conteúdo a ser trabalhado 
D) Relacionar os objetivos, aos conteúdos e metodologia das aulas 
E) Estabelecer sequência adequada para as aulas 
F) Encontrar bons livros didáticos  
G) Conseguir a atenção dos alunos e controlar a indisciplina das aulas 
H) Elaborar provas e avaliações 
I) Estabelecer diálogo com os alunos 
J)Ter tempo para trabalhar melhor as dificuldades dos alunos  
K) Relacionar os conteúdos químicos com os das demais disciplinas 

 

                                                 
46 Questão 49) Como você se considera hoje em relação aos seguintes aspectos do seu trabalho como 
professor (a) de Química no ensino médio? (obs.: lista com elementos do trabalho docente apontado em 
ordem crescente de 1 (mais fácil) a 4 (mais difícil), o grau de dificuldade).  
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Tabela 12: Atividades docentes / Grau de dificuldade na opinião dos professores  
 

 Atividades docentes  

 

  A B C D E F G H I J K 

Professores (as) 
Grau de dificuldade  

(fácil ←1; 2; 3; 4→ difícil) 

5 2 3 1 2 1 1 2 1 1 2 3 

6 2 3 1 2 1 2 1 2 1 4 4 

7 2 1 2 3 3 4 3 2 1 2 2 

8 3 2 1 1 1 4 2 3 1 3 4 

10 3 2 3 2 1 1 3 2 1 3 3 

13 2 1 4 3 1 3 2 1 1 3 2 

14 2 2 4 2 2 4 2 2 1 3 4 

17 3 2 4 4 1 1 2 2 1 3 4 

21 2 2 3 3 2 3 2 3 1 4 2 

26 2 1 4 2 2 3 4 2 2 4 3 

27 2 2 3 3 1 3 4 4 1 4 2 

28 3 4 4 3 4 2 4 1 2 2 3 

29 4 1 4 2 1 1 3 1 2 3 3 

30 1 2 4 2 2 1 3 1 1 4 3 

Média 2,4 2,0 3,0 2,4 1,6 2,4 2,6 1,9 1,2 3,1 3,0 

 
 

No caso da Tabela 12 pode-se destacar, por exemplo, que a atividade 

docente referente à letra I – estabelecer diálogo com os alunos – apresenta o menor 

grau de dificuldade na opinião do grupo dos professores, seguida da atividade 

correspondente à letra E (estabelecer seqüência adequada para as aulas). Por outro 

lado, a atividade que corresponde à letra J – ter tempo para trabalhar melhor as 

dificuldades dos alunos – apresenta o maior grau de dificuldade, seguida das 

atividades de letras C e K (respectivamente: conseguir material específico para cada 

conteúdo a ser trabalhado e relacionar os conteúdos químicos com os das demais 

disciplinas), segundo a opinião dos professores iniciantes de Química. 

O Gráfico 01, apresentado a seguir, traz uma comparação entre as médias 

calculadas a partir da relação entre as atividades docentes e o grau de dificuldade 
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atribuído a cada uma delas na opinião dos professores das escolas públicas e 

particulares.  

 

Gráfico 01: comparação entre as médias calculadas a partir da relação entre as 

atividades docentes e o grau de dificuldade  

 

 
 

 

O Gráfico 01 evidencia que não há grandes diferenças de opinião entre os 

professores das escolas públicas e os das particulares, quanto ao grau de 

dificuldade atribuído às atividades docentes desenvolvidas no cotidiano da 

profissão. Os picos de muita ou pouca dificuldade são semelhantes, destacando 

apenas a intensidade em alguns casos.   

Além das atividades apresentadas aos professores, no decorrer da questão 

49 foram inseridas duas possibilidades47 de respostas abertas em relação a outros 

aspectos não contemplados na questão, podendo ser considerados como “fácil” 

ou “difícil”, na opinião do entrevistado. Seguem alguns relatos referentes a isso:  

 

“Difícil é conseguir material para os experimentos (...). Fácil é o 
relacionamento com os alunos”. (professor 17) 

                                                 
47 Outros aspectos que considera difícil ou fácil que não foram contemplados. 
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“Estabelecer sequência adequada para as aulas, quando não tenho apostila 
se torna difícil, assim como relacionar a teoria com a experimentação (...). 
Aula descontraída é uma coisa bem fácil de fazer”.  (professor 7) 
 
“A questão da indisciplina tem mil fatores, um deles é que o aluno vem para o 
ensino médio sem ler e escrever direito, então ele acha que não pode entender 
Química, mas ele nem presta atenção; ele nem tem poder de concentração 
porque ele levou todos esses anos sem estudar e foi indo para frente, então 
como ele vai se concentrar agora? Isso está evolvido com a indisciplina 
dentro da sala. Então é difícil trabalhar com alunos que não tem base (...). 
Eu trabalho os conteúdos com certa facilidade. Por exemplo, de todas as 
questões que os meus alunos fazem, normalmente eu consigo dar uma 
resposta, (...) eu sinto segurança quando respondo coisas para os alunos, 
dúvidas, perguntas; não é muito comum, não é a maioria que faz isso, 
infelizmente, porque a gente gosta tanto quando eles fazem perguntas, mas 
eu sinto assim facilidade em conversar ou pelo menos convencer que estamos 
no caminho certo”. (professora 26)  
 
“Outra coisa é que a coordenação acha que você tem tudo preparado, às vezes 
você prepara uma aula e quando chega à escola tudo muda você precisa 
entrar em outra sala, juntar salas. O professor fica irritado e o aluno percebe 
isso, que estão sendo enrolados”. (professora 14)  
 
“Difícil é a organização da escola, principalmente a reestruturação dos 
laboratórios, sem professor auxiliar e muita cobrança”. (professora 13)  
 
“Falta tempo para montar atividades de experimentação com material e 
vidraria; às vezes a gente até tem material em casa para improvisar, mas 
falta tempo para isso e também falta tempo para conversar com os demais 
professores, a maioria não está muito entrosado”.  (professor 29)  

 

No universo apresentado em relação ao trabalho do professor iniciante de 

Química procurou-se explorar diversos caminhos: saberes importantes para a 

realização do trabalho, dificuldades encontradas no início da carreira docente, 

aspectos positivos e satisfação com o trabalho, sucesso ou fracasso dos 

professores e avaliação do próprio trabalho. Podem-se destacar algumas 

considerações: os iniciantes vivenciam diversas situações, desde questões mais 

abrangentes (relacionadas a comportamentos, atitudes, aspectos pessoais e 

sociais) até situações específicas de sala de aula. Essa vivência, embora 

principiante, permite aos professores perceber quais saberes são fundamentais 

para sua sobrevivência na profissão. Dentre aqueles discutidos anteriormente, os 

professores enfatizaram o domínio de conteúdo, o bom relacionamento com os 

alunos e a importância da relação com o cotidiano e das atividades experimentais 
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para o aprendizado na área de Química, embora destaquem as dificuldades para 

isso.  

 Por meio das respostas do professores, quando convidados a falar sobre o 

próprio trabalho, percebemos que não há grandes diferenças nas respostas dos 

professores que trabalham nas escolas públicas em relação àqueles que atuam 

nas escolas particulares, principalmente no que tange à avaliação do próprio 

trabalho; todos dizem fazer algum tipo de avaliação e o “termômetro” para essa 

medição são os alunos, tanto pelas atitudes, quanto pelas provas escritas, 

geralmente de conteúdo químico. Por outro lado, a unanimidade das respostas 

não foi verificada em relação à satisfação com o trabalho docente; tanto entre os 

professores das escolas públicas quanto entre os das escolas particulares, há 

aqueles insatisfeitos, embora as razões sejam diversas, mas a maioria ainda 

apresenta satisfação, principalmente por gostar do que faz. 

 As questões apresentadas até o momento também propiciaram aos 

entrevistados indicar pistas dos processos de socialização vivenciados no 

ambiente escolar. No decorrer das entrevistas os professores foram destacando 

interações com alunos, pares, funcionários, familiares que complementam o 

trabalho docente. Isso poderá ser explorado no próximo item. 

 

 

4.5. Processos de socialização no ambiente escolar 
 

 
As interações vivenciadas no ambiente de trabalho desempenham papel 

fundamental para a construção da identidade docente. São muitas situações que 

propõem aos professores adaptar-se ao meio onde exercem a sua função, para 

compreenderem as necessidades e poderem responder com eficácia às 

exigências desse meio (Marcelo, 1999). 

  Ludke (2007) mostrou pistas sobre o processo de socialização profissional 

dos professores iniciantes em relação aos professores entrevistados que 

revelaram qualidades de autonomia, visão crítica sobre o próprio trabalho e 

autoavaliação, assumindo inteira responsabilidade pelos eventuais desacertos 
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ocorridos, não usando como justificativas a localização da escola (periferia, 

interior, etc.) ou o tipo de clientela. Além disso, a maioria dos professores 

destacou a ajuda que receberam, seja da direção, da supervisão, dos colegas ou 

da família.    

Para compreender aspectos que cercam a entrada do professor de Química 

na carreira docente algumas questões do roteiro de entrevistas procuraram tecer 

considerações a respeito dos contatos e interações vivenciados nesta fase inicial. 

Dentre elas, a questão 35 se preocupou em privilegiar a percepção dos 

professores a respeito do início na profissão; a questão foi dividida em três partes: 

1) atribuição de aulas, processos seletivos ou concursos (a descrição desta etapa 

foi apresentada anteriormente no Quadro 11); 2) contato com superiores, colegas 

e alunos; 3) como se dá sua interação e troca de experiências com seus colegas, 

alunos e com a organização da escola. Algumas considerações feitas pelos 

entrevistados a respeito das etapas 2 e 3 da questão 35 serão apresentadas a 

seguir:     

 “A direção me recebeu muito bem na primeira escola porque eles não 
tinham professores para as aulas. Entre os colegas de trabalho houve um 
pouco de rejeição: ‘professora nova, inexperiente’... Aquele tipo de 
preconceito que todos têm com os iniciantes”. (professora 28) 
 
“Foi uma situação um pouco desconfortável porque eu era de fora e o 
grupo já estava formado. Infelizmente as pessoas que se aproximaram foi 
com certo interesse, uma situação bem desagradável. Era uma cidade de 
porte médio ou pequeno, os professores que se aproximaram tinham 
interesses, por exemplo, uma professora queria alugar um quarto na casa 
dela. Você percebe que em boa parte não existe o acolhimento. O diretor 
muito sem paciência, não se mostrou nem um pouco favorável em ajudar, 
pelo fato de eu ser de fora, não facilitou a minha vida. Não quis nem 
aceitar a minha documentação provando que eu já tinha defendido o 
mestrado, embora o certificado ainda não estivesse pronto. Eu viajei 
muitos quilômetros, houve a atribuição, não foi possível completar a 
jornada, então eu tive que viajar outro dia para completar a jornada em 
outra escola e o outro diretor, nessa escola, foi completamente diferente; 
disse que se possível iria arrumar o horário para acomodar as aulas, por 
exemplo, tentar colocar no meio da semana, não colocar a primeira aula, 
portanto, organizar o horário. Esse último diretor me apresentou para 
todos na escola, ou seja, outra conduta. Em relação aos professores, tem 
aqueles que aos pouco você vai estabelecendo contato, tem aqueles que já 
‘torcem o nariz’ logo de cara, tem aqueles que me enxergavam como 
invasora, porque aquele cargo era de outro professor”. (professora 27) 
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“Com os diretores foi muito profissional, mas em algumas coisas eu percebi 
que a gente não tem muito apoio deles, principalmente por ser iniciante, 
por exemplo, quando eu levava um aluno problemático, eles mandavam 
voltar para a sala de aula, não davam credibilidade porque ‘o professor 
está começando agora’. Então os problemas que eu encontrava na sala de 
aula eu nem levava mais para a direção; tentava resolver ali mesmo. Com 
os colegas, muitos ajudam, sempre dando toques, mas para outros eu era 
indiferente. Com os alunos tem que mostrar autoridade”. (professor 29) 
 
 

Os depoimentos acima retratam apenas as experiências na rede pública, 

porém explicam as dificuldades que o professor iniciante enfrenta na tentativa de 

se estabilizar em uma determinada escola, mesmo quando efetivo no cargo. 

Alguns professores atuantes somente em escolas particulares, assim como, casos 

de iniciantes que tiveram experiência em ambas as redes de ensino, também 

evidenciaram dificuldades. Vejamos exemplos: 

 

“A direção da escola pública me recebeu bem e na particular foi tudo 
maravilhoso. Em relação aos professores da escola púbica, eu não sei se é 
mal de cidade pequena, mas as professoras mais velhas com vários anos de 
casa, eram fofoqueiras, reparavam até na roupa que eu estava usando 
(...). Então eu percebia que olhavam torto, talvez porque eu não morava 
ali, porque eu era nova, era de fora, fazia mestrado, sei lá o por que, só sei 
que olhavam tordo e falavam mal mesmo. Só que eu não estava nem ai. Se 
me ajudavam? Imagina! Que nada, muito pelo contrario. Era assim: ‘você 
pode dar tal aula? Eu empresto o livro’ e essa era a ajuda deles! Na escola 
pública nunca ninguém me ajudou, só falavam mal. Na escola particular, 
o meu suporte foi a professora mais velha e dona da escola. Os outros 
professores também, mas ela é que sabe Química! Principalmente quando 
eu trabalhei com Química orgânica e o pessoal me comparou muito com 
ela; falavam toda a semana de mim, mas ela me deu todo o suporte. Todas 
as aulas eu preparava e mostrava e ela ia me dando as dicas: ‘Faz isso 
assim que é legal’. Eu não sei se é porque ela criou tudo isso aqui, ela tem 
muito amor, é a dona de tudo aqui. Ela toma o cuidado de sempre 
procurar melhorar e sempre deixar os funcionários satisfeitos; eu sinto 
muito isso que eles sempre querem que a gente seja feliz. É incomparável a 
receptividade da escola pública e daqui. Tudo isso ajudou a eu ser a 
professora que sou hoje”.  (professora 8) 
 
“Quando eu entrei o contato era mais com os monitores, porque todos 
eram iniciantes. Hoje a relação é de respeito, sem duvida, mas com 
possibilidades de trocas de experiências, coisas assim. As duas escolas que 
eu trabalho são muito diferentes; em uma delas, por exemplo, eu não 
tenho contato com muitos colegas nem com a direção, para você ter ideia 
não tem reunião para começar o ano, nem com diretores ou 
coordenadores”. (professor 21)   
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“Em relação à coordenação e superiores depende da escola; em duas que 
eu trabalho é muito tranquilo, os coordenadores conversam, ajudam, mas 
em outra eu tenho problemas porque a coordenadora gosta de ‘puxa-
saquismo’, e eu não sou desse jeito, eu procuro fazer o melhor possível o 
meu trabalho, procuro fazer com que os alunos entendam e isso é uma  
preocupação do professor iniciante, ele gosta de saber que os alunos estão 
entendendo... Procuro levar novidade para os alunos, levá-los para o 
laboratório, porque eles adoram, mas eu já não gosto desse outro lado 
‘social’, de ‘puxar o saco’ (...). Se a maioria faz e aquele que é novo não 
faz, eles ‘batem de frente’. Com certeza muda muito de escola para escola, 
depende de quem está na coordenação. Em relação aos colegas isso 
também muda de escola para escola. (professora 14) 
 
 

Pelas evidências apresentadas pelos iniciantes percebe-se que há 

regularidades envolvendo os processos de interação vivenciados em diferentes 

escolas, nesta fase inicial da carreira, principalmente quando os professores 

enfatizam as relações pessoais e sociais como fundamentais para o sentimento de 

pertença a um determinado grupo e espaço profissional, no caso a escola. Fica 

claro que as condições determinadas pelos funcionários (coordenadores, 

diretores, etc.) são decisivas no sentido de favorecer ou não o trabalho do 

professor principiante, conforme explica Balzan (2007): 

 

Dentre as condições que favorecem o processo de socialização, cabe-me 
destacar: 
i )  Determinadas características que constituem um perfil positivo de 

diretor de escola, conforme apontado em pesquisa realizada por 
Marli André e Menga Ludke em escolas do Rio de Janeiro: 
sempre presente, entusiasmado, comprometido com a escola 
que dirige e com a educação, de modo geral;  

i i )   As dimensões dos municípios: nas cidades pequenas em que 
todos se conhecem essa socialização tende a ocorrer de modo 
mais satisfatório do que em cidades grandes ou médias (...) 

i i i )  A presença do coordenador pedagógico, elemento facilitador do 
processo de integração intra-escolar e das relações escola-
comunidade (...).  (Balzan, 2007, p.51 e 52). 
    

De maneira geral, as condições destacadas pelo autor foram evidenciadas 

nos depoimentos dos iniciantes entrevistados, porém percebem-se singularidades 

nas denominações dadas aos superiores nas escolas: os professores das escolas 

públicas se referem aos diretores enquanto que nas escolas particulares 

geralmente prevalece a figura do coordenador pedagógico. Além disso, parte dos 

dados desta pesquisa confirmou alguns aspectos levantados por Balzan (2007) 



164 
 

 

como, por exemplo, as atitudes dos diretores e/ou coordenadores das escolas 

sendo marcantes para os processos de socialização dos professores iniciantes de 

Química. Entretanto, foi evidenciado, por um lado, o favorecimento em alguns 

casos, mas por outro o desconforto de alguns docentes no momento da entrada 

na profissão. Outro ponto a destacar é em relação às dimensões dos municípios, 

pois esta pesquisa verificou que nas cidades menores os processos de 

socialização para os iniciantes (estranhos e desconhecidos) foram mais difíceis, 

principalmente pelo sentimento de não pertencimento; o professor novo, 

principiante é considerado, muitas vezes, um intruso, aquele que está tirando o 

lugar de alguém que já fazia parte daquele determinado grupo.        

Este é um ponto muito marcante para os entrevistados, ou seja, a conduta 

dos colegas, proporcionando (ou não) o sentimento de acolhimento ao corpo 

docente pautado nos atos de atribuição (“que tipo de homem ou de mulher você é” 

= dizem que você é) e atos de pertencimento (“que tipo de homem ou de mulher 

você quer ser” = você diz que você é), como explica Dubar (2005). Na verdade, os 

entrevistados mostram que as referências destacadas, em uma escola ou outra, 

são pautadas nas pessoas e suas formas de agir. Isso foi recorrente na fala dos 

professores, como também a ênfase de ser um iniciante (para si e para os outros), 

seja quando os colegas mais experientes ajudavam ou quando ocorriam rejeições 

e comparações pela falta de experiência.  

Nas situações acima, os professores discutiram experiências em mais de 

uma escola (pública ou particular). Nos depoimentos abaixo os iniciantes falam 

somente a respeito das escolas em que atuavam no momento das entrevistas:   

 

“Eu não tenho o que reclamar sobre os funcionários da escola, direção, 
coordenação; eu me relaciono bem, sempre que eu tenho perguntas eles 
esclarecem. Os professores sempre me ajudam, a gente sempre conversa; com 
os monitores também, como eu deixei há pouco tempo de ser monitor, eu 
também tenho uma relação boa com eles”. (professor 7)  
 
“Com o corpo docente tenho um bom relacionamento, a gente troca ideias, 
conversa, fala dos problemas; com a coordenação também, embora no 
começo eu sentisse um pouco a limitação por determinar o que eu tinha 
que fazer e eu acho que não é bem assim. A direção sempre dá apoio, em 
relação a isso eu não tenho problema”. (professor 30) 
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“Fui bem recebida por todos. O professor de Química mais velho chegou a 
me ajudar muito (...). Depende do professor, tudo depende porque eu 
acredito que tem professor com  experiência e quer realmente ajudar, mas 
tem outros que não querem ajudar, querem ser os melhores, só eles sabem 
tudo e não quer te ajudar, isso eu já percebi em varias situações”. 
(professora 13) 
 
“Eu tive muito apoio dos colegas, me ensinavam a maneira certa de como 
falar, nosso diretor aqui é muito bacana, ele me apoiava. No começo eu 
tive muitos problemas de ‘segurar’ a disciplina na sala, então os 
professores davam alguns toques”. (professor 6) 
 
 

De todo modo, percebe-se grande ênfase nas relações com os funcionários 

da escola e principalmente com os pares como fundamentais nesta fase inicial da 

carreira docente, que pode ser conceituada da seguinte maneira:  

 

O conceito de ‘carreira’ apresenta, entretanto, vantagens diversas. Em 
primeiro lugar, permite comparar pessoas no exercício de diferentes 
profissões. Depois é mais focalizado, mais restrito que o estudo da ‘vida’ 
de uma série de indivíduos. (...) Trata-se, com efeito, de estudar o 
percurso de uma pessoa numa organização (ou numa série de 
organizações) e bem assim de compreender como as características 
dessa pessoa exercem influência sobre a organização e são, ao mesmo 
tempo, influenciadas por ela. (Huberman, 1992, p. 38).  
 

Conforme discutido anteriormente, a entrada na carreira, que corresponde 

aos primeiros anos de docência, inclui mecanismos de descoberta e sobrevivência 

(Huberman, 1992). Esses mecanismos apoiam-se, também, no sentimento de 

incorporação a um determinado grupo profissional, neste caso o corpo docente da 

escola. Os entrevistados já deixaram pistas a respeito disso, entretanto, no 

Quadro 15, apresentado a seguir, serão expostas as informações48 sobre o que 

dizem os iniciantes em relação ao convívio com os pares. 

 

 

                                                 
48 Questão 40) Nesta fase inicial da carreira em que você se encontra, você acha importante o convívio com os 
mais experientes? Em quê? 
Questão 45) No exercício da profissão docente, o que você considera mais importante: o individual ou o 
coletivo? O que dá mais certo para trabalhar no ensino médio? Por quê?   
Questão 56) Comente um pouco sobre o corpo docente da sua escola. Como é participar dele? 
Questão 57) Nesta fase em que você se encontra é importante o reconhecimento dos colegas? Por quê? 
Questão 58) Você se identifica com o corpo docente da sua escola? Por quê? 
Questão 59) você costuma seguir os conselhos dos mais experientes? Cite alguma experiência sobre isso.  
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Quadro 15: Impressões dos professores sobre o convívio com os pares  
 
Prof. Interações com os pares 

 

5 - boa relação com os professores mais experientes, porém se identifica melhor com os mais novos e monitores; 

- acha importante o convívio com os mais experientes, pois ajuda no conhecimento de situações que os 
iniciantes ainda não vivenciaram, mas é preciso distinguir quando os conselhos são verdadeiros 

6 - apoio, experiência e suporte; 

- identifica-se com o corpo docente, principalmente pela amizade; 

- o reconhecimento dos colegas é importante para verificar se o trabalho está certo. 

7 - embora seja difícil encontrar todos os colegas, acha que o convívio com os mais experientes é importante para 
tirar dúvidas 

8 - tem bom relacionamento com os colegas; uns sempre ajudam os outros; 

- ouve os mais velhos por causa da experiência, mas procura refletir sobre os conselhos antes de seguir ou não 

10 - os outros professores ajudam, dão conselhos, porém não se importa muito com o reconhecimento dos colegas 
e sim dos alunos 

13 - no convívio com os colegas, têm aqueles que querem ajudar, mas há outros que não;  

- o reconhecimento precisa ser recíproco 

14 - de maneira geral o reconhecimento e o convívio com os colegas são interessantes; os experientes (confiáveis) 
têm muitas informações para transmitir 

17 - em geral o corpo docente é unido, mas depende da escola;  

- o convívio com os colegas é importante pelas dicas que eles transmitem  

21 - a importância do convívio com os outros professores é, principalmente, em relação ao comportamento dos 
alunos e sobre as avaliações;  

- o reconhecimento dos colegas faz bem para o “amadurecimento profissional”, principalmente quando o elogio 
vem de alguém com 10 ou 15 anos de experiência 

26 - conviver com os outros professores é sempre um aprendizado; é uma forma de se avaliar como pessoa e 
como profissional; 

- os conselhos são importantes, principalmente dicas em relação a situações de sala de aula e alunos; 

27 - no convívio com os colegas há divergências de opiniões, porém na escola atual foi bem acolhida; 

- mais experiência traz mais segurança 

28 - é muito complicado porque tem escola que o corpo docente é desunido, porém em outras é muito fácil de 
trabalhar com os colegas; 

- o convívio com os mais experientes é importante, embora alguns evitem o contato com os mais novos 

29 - os professores são desunidos; há algumas influências negativas, porém o reconhecimento dos colegas ajuda a 
estimular o trabalho docente até para organizar os conteúdos; 

- percebe que há pouca preocupação com a formação do aluno e também com a interdisciplinaridade  

30 - os colegas mais ajudam que atrapalham; algumas trocas são importantes; 

- o reconhecimento ajuda a dar mais confiança no trabalho 

 
 

Tanto os atuantes em escolas particulares como aqueles que trabalham nas 

públicas destacam as fortes relações sociais que cercam a entrada na carreira 

docente e que estão presentes no desenvolvimento pessoal, profissional e social 
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dos professores iniciantes de Química. Eles demonstram que o bom 

relacionamento com os colegas é fundamental para o desempenho da sua função 

docente e alguns complementam que além das interações profissionais é também 

gratificante o relacionamento pessoal no convívio dentro e fora da escola, como 

indicado abaixo:  

 

“O meu amigo que me indicou para trabalhar aqui me ajudava bastante 
com dicas de como preparar a lousa, como se comportar com alguns 
alunos. Outros também ajudam bastante, por exemplo, separe aqueles 
alunos, seja mais rígido ou brinque um pouco também não pode muito 
sério”. (professor 17) 
 
“Eu observo a postura como ser humano e como profissional, porque para 
mim a verdade não são as palavras e sim as ações, apesar de que palavras 
ajudam bastante; mas as ações, por exemplo, como se posicionam frente a 
determinadas situações eu observo e tenho aprendido bastante com eles”.  
(professora 26) 
 
“Quando eu tenho dúvidas, problemas de resolução de exercícios ou até 
mesmo de como transmitir o conteúdo, eu pergunto para um professor que 
trabalha comigo e dá aula há mais de vinte anos e ele me ajuda. Mas isso 
depende, tem que ser uma pessoa que não quer te prejudicar; hoje em dia 
nas escolas é uma competição entre os professores; em muitos casos, os 
professores não ajudam porque um quer a aula do outro; mas eu não 
tenho problema com este professor. Eu encontro com os colegas na escola 
porque quando a gente monta o horário, a gente deixa um dia para o 
encontro de todos os professores de Química. Além disso, a gente sai 
bastante, as sextas à noite. Mas isso depende da escola, em algumas a 
gente só se encontra fora da escola, porque a gente já criou vínculo; vamos 
à casa um do outro, etc.” (professora 14) 
 
 

A respeito disso, Marcelo (1998) e Huberman (1992) focalizam a seguinte 

questão: como se dá a relação da vida privada com a profissional e quais as 

possíveis interferências entre elas? Os depoimentos falam por si, inclusive dando 

deram pistas de como os iniciantes percebem as diferenças nas interações 

vivenciadas e com diferentes pessoas, principalmente em relação ao corpo 

docente das escolas: 

 
“Muito bom, mas é extremamente tradicional. São bons comunicadores, 
com boas aulas, mas não há nenhuma organização pedagógica, não há 
um projeto pedagógico na escola, tudo vem do sistema apostilado”. 
(professor 6) 
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“Depende da escola; eu sinto muita tranquilidade para trabalhar em 
duas das escolas, mas não me sinto muito à vontade na terceira delas; isso 
em relação aos demais professores, porque tem hierarquia, por exemplo, 
fulano está lá há dez anos, outro chega e pede a sua aula porque não vai 
conseguir cumprir o conteúdo, etc. Isso é muito complicado. (professora 14) 
 
“Tenho pouco contato porque aqui tem um corpo docente relativamente 
grande só que eu não tenho tanto contato com todos devido ao horário. É 
difícil porque cada um lida de uma maneira com a sala de aula e apesar 
de eu não concordar com muitos professores, eu não falo nada, cada um 
tem a sua maneira e eu tenho a minha”. (professora 13) 

 
“Eu gosto bastante do corpo docente daqui; a maioria é competente, gosta 
de ser professor, está a fim de dar aula, mas se tivesse um pouco mais de 
união seria melhor”. (professora 26)  
 
“Eu tenho duas respostas e não sei por qual das duas você se interessa: uma 
é quando você trabalha com um corpo docente que não é unido, isso para 
mim é péssimo, você não consegue desenvolver tão bem seu trabalho como 
gostaria. Eu não ser dizer por que isso acontece; acho que é uma classe 
muito desunida (...). Acho que isso é coisa do ser humano, não é tanto 
porque é professor (...). Às vezes você chega e te falam assim: ‘cuidado com 
aquele ali, porque ele é assim, assim e assim’. Quando você entra em uma 
escola já fica sabendo de todos os ‘podres’ daqueles que já estão lá há 
muito tempo. Um fala alguma coisa, outro te olha de um jeito meio 
estranho, a gente brinca que ali é um ‘ninho de cobras’! O outro lado seria 
assim: como eu também já passei por escolas em que o corpo docente é 
unido geralmente a relação acaba se tornando mais do que colegas de 
trabalho, se transforma em amizade, querer saber o que está acontecendo 
com a pessoa e querer ajudar quando sabem de oportunidades, etc. Mas é 
difícil você encontrar uma escola que você seja recebido desse jeito. Nas 
escolas que eram assim e que eu trabalhei, tinham efetivos e os que faziam 
rotatividade eram muito bem recebidos por todos; é como se tivesse um 
buraco que foi muito bem preenchido”. (professora 28) 

 
 

A respeito disso, algumas inquietações foram apresentadas na introdução 

deste estudo; entre as quais, vale destacar:    

 
� Qual a interferência das relações dentro da escola no processo de socialização do 

professor e como isso reflete no seu trabalho e na identidade profissional que 
constrói? O que vai garantir ou não seu sucesso e sua permanência na carreira 
docente?  

 

� A socialização do professor iniciante é diferente se compararmos professores de 
escolas públicas e particulares? Em quais aspectos diferem ou se tornam 
semelhantes?   
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 Ao longo deste capítulo, os dados vêm mostrando como as relações 

pessoais e profissionais refletem diretamente no trabalho dos iniciantes, 

determinando inclusive aspectos que podem levar ao sucesso ou fracasso dos 

iniciantes na profissão, conforme discutido anteriormente. Este estudo evidencia 

como os processos de socialização vivenciados ao longo da trajetória dos sujeitos 

conduzem a construção da identidade docente. Além disso, em várias situações 

ao longo da discussão dos dados, vêm sendo evidenciadas as poucas diferenças 

entre as respostas dos professores atuantes em escolas públicas e as dos que 

atuam em escolas particulares como, por exemplo, em relação à importância do 

reconhecimento por parte dos colegas mais experientes. Todos os entrevistados 

avaliaram esse reconhecimento como positivo, porém alguns novamente 

privilegiaram os alunos:     

 

“Olha dos colegas eu não me importo muito. O que para mim interessa é o 
reconhecimento dos alunos”. (professora 5) 
 
“Olha, quando há é muito importante. Todo mundo gosta de sentir que 
está cumprindo seu papel, mas quando não há, não chega a fazer tanta 
falta. Você começa a perceber esse reconhecimento entre os alunos, quando 
você cumpre seu papel direitinho”.  (professora 28) 
 
“Eu acho que é importante, mas é mais importante o reconhecimento dos 
alunos”. (professor 7) 
 
 

O destaque para os alunos também se mostrou presente em algumas 

experiências relatadas pelos professores a respeito de seguir ou não os conselhos 

dos mais experientes. Vejamos:  

 
“Pelo comportamento do aluno em sala de aula você já consegue prever se 
o aluno vai passar ou não e esse tipo de coisa eles vão mostrando para a 
gente, principalmente nas reuniões de professores. O professor mais 
experiente muitas vezes fala: ‘olha é bom você falar isso para o aluno e 
não aquilo, cuidado com tal postura’, ou seja, em termos de postura e do 
que falar. Eu acho que a gente aprende muito com o professor mais velho”. 
(professora 8)   

 
 

“Não sigo todos, mas muitas dicas de comportamento, de como lidar com 
a indisciplina dos alunos, eu sigo os colegas”.  (professor 6)   
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“Eu acho importante ter trocas de experiência; conversar sobre alguma 
vivência de sala de aula, que você passou. Outro dia, por exemplo, eu fui 
para o laboratório, montei um experimento, mas não saiu da forma que 
eu esperava; eu conversei com um professor que se mostrou totalmente 
aberto, a gente discutiu e juntos a gente chegou onde eu tinha errado. Isso 
foi muito bacana para mim”. (professor 30)   

 
“Principalmente em relação ao comportamento de alunos, casos de alunos 
problemas, que vão dando embasamento para a gente enfrentar algumas 
situações presentes ou que poderão acontecer. Também nas avaliações, são 
grandes dicas com o pessoal que está há mais tempo, como fazer 
avaliações, como atingir determinados objetivos, o que você quer do 
aluno, etc. Muitas vezes a gente como iniciante tem dificuldades em 
ajustar as avaliações, é medir o que o aluno está aprendendo, mas medir 
também o seu trabalho. Quando se aplica uma avaliação e a sala toda 
tira 10 não significa que você está fazendo um bom trabalho. O que eu 
penso é a maioria vai ficar com nota média, alguns vão chegar à nota 
máxima e alguns infelizmente vão ficar com nota de baixo desempenho, 
porque a gente tem o perfil dos alunos e eu não consigo imaginar uma 
sala tirando 10 em tudo. Eu acabei criando um padrão meu, por exemplo, 
tinha professor que falava que fazia provas fáceis para não ter problemas 
depois, outros tiravam proveitos dessas situações, para não passar os 
alunos e receber pelas aulas de recuperação dos alunos, então eu prefiro 
não pegar esses exemplos. O que eu pego é sobre aqueles que colocam 
situações do dia a dia e cobra o conceito em cima disso, que eu acho 
importante. Com o tempo a gente consegue imaginar o que é melhor para 
o seu trabalho”. (professor 21)   
 
  

Dentre os entrevistados, a maioria ouve os conselhos dos colegas mais 

experientes, mas nem todos seguem por completo. Eles demonstram certa 

autonomia em decidir o que se adapta ou não às suas condições e necessidades 

de trabalho, pois nas novas relações que se estabelecem no ambiente de 

trabalho, são necessários novos vocabulários e neste contexto, conflitos podem 

surgir, em relação aos aspectos trazidos até então. A respeito disso, Lima (2008) 

complementa: 

Com capacidade de interpretação e recriação dos modelos decretados, 
os atores afirmam-se capazes de reproduzirem regras formais que lhes 
foram estabelecidas por outrem, mas igualmente, de produzirem novas 
regras, bem como a força que lhes advém da ação, que lhes permite e 
recriar estruturas organizacionais, mesmo se ausentes das estruturas 
formais globais e invisíveis no organograma da escola. Mesmo que para 
manter tais estruturas e regras se vejam forçados a ocultá-las, a 
apresentá-las sob a retórica do formalmente instituído ou sob a paráfrase 
das regras típicas dos modelos decretados.  (Lima, 2008, p. 113).  
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Neste sentido, algumas inquietações explicitadas no Capítulo 1 (como, por 

exemplo, Como este professor se vê no seu ambiente de trabalho? Como ele 

passa a ser visto pelos colegas e também pelos demais agentes da escola? O que 

ele percebe? O que segue? O que rejeita? Como essas questões podem 

influenciar na constituição de sua identidade docente?) podem ser analisadas por 

meio de alguns dados extraídos dos depoimentos dos iniciantes entrevistados:  

 

“Eu consigo distinguir porque, como eu já disse, muitos reclamam e me 
dizem para não seguir a carreira de professor, me perguntam por que eu 
quero ser professora, mas eu penso: se é assim porque eles ainda estão aqui? 
Então quando a pessoa quer me pôr para baixo eu não aceito, mas quando 
fazem críticas construtivas eu aceito e até agradeço”. (professora 5)   

 
“Quando eu acho que são interessantes para enquadrar na minha 
realidade, quando há uma relação entre colegas de trabalho, sim eu sigo, 
tanto para o lado positivo como para o negativo”. (professora 28)   

 
“Geralmente os colegas me ajudavam, a grande maioria sempre me 
ajudou. Por exemplo, época de prova, às vezes eu deixava para o final e 
muitos davam dicas: ‘começa a dar as provas antecipadas para não se 
enrolar no final’. Por outro lado, na questão da avaliação, eles me 
aconselharam a começar com esse negócio de trabalho e tem hora que eu 
não me sinto bem em dar nota por uma cópia; isso foi uma influência 
negativa, ou seja, mais trabalhos e menos provas, mas eu não acho uma 
atitude correta. E por que eu faço? Por que todo mundo faz!”. (professor 29)   
 

 
Portanto, percebe-se que em alguns momentos e em determinadas 

situações, os professores interpretam e recriam o que lhes é transmitido pelos 

colegas. Por outro lado, eles até interpretam, mas reproduzem situações 

recorrentes no ambiente escolar.  

A socialização secundária exige aquisição de vocabulários próprios em 

certas funções, podendo induzir à interiorização de rotinas e interpretações em um 

campo institucional. Porém os iniciantes podem apresentar ideias contrastantes às 

dos professores mais experientes, o que muitas vezes não contribui para a sua 

identificação em relação aos pares. Enquanto na socialização primária a realidade 

é interiorizada quase automaticamente, na secundária necessita ser reforçada por 

técnicas específicas para produzir o processo de identificação e isso vai depender 

das motivações do indivíduo para a aquisição de novos conhecimentos, levando-o, 
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em alguns casos, a confundir aspectos de identificação profissional com afinidade 

pessoal. A seguir, serão apresentadas as posições dos entrevistados, em relação 

a se identificarem ou não com o corpo docente das escolas públicas ou 

particulares:  

“Não me identifico, porque quando a gente sai da faculdade, não sei se é 
utopia, mas a gente entra com gás para trabalhar e esse gás logo é 
apagado pelos colegas; você é desestimulado a trabalhar do jeito que você 
acha que deveria trabalhar”. (professor 29)  

  
“Eu me identifico mais com os professores mais novos porque estão com a 
mesma vontade que eu estou. Com os mais velhos é mais aquela história de 
serem meus ídolos e querer aprender com eles”.  (professora 5)   
 
“É a amizade; quando você faz amizade, você termina se identificando 
mais”. (professora 14)   
 
“A identificação é principalmente em estar sempre atualizado. Aqui, por 
exemplo, trabalho às manhãs de quinta, com professores de Geografia, 
redação e outro colega de Química; a gente faz as atualizações no café”. 
(professor 21)   

 
“Sim me identifico, mas não com todos. É importante analisar a conduta e 
a maneira de se comportar” (professora 27)   
 
“Em relação ao modo de trabalhar não. Com alguns eu tinha um contato 
mais próximo, com outros eu já me identificava melhor, mas hoje é mais 
difícil em relação ao jeito de trabalhar”. (professora 13)   

 
“Eu me identifico com o corpo docente, gosto muito, tenho grandes amigos 
aqui, inclusive o que me segura muito aqui é a amizade com os colegas”.  
(professor 6)   
“Em algumas coisas eu me identifico e em outras não. Por exemplo, uma 
coisa que eu não suporto e, é natural e existe em todo o lugar, é gente 
puxa saco; eu abomino isso e não me identifico. Por outro lado, existem 
coisas que eu me identifico como, por exemplo, a pessoa ser dinâmica, 
objetiva”. (professora 8)   

 
“Sim, me identifico, mas depende da escola; alguns são seus amigos da 
faculdade, outros da rua; não são só colegas do ambiente escolar”. 
(professor 17)   
 
“Sim, aqui eu tive acolhimento e liberdade para mostrar quem sou”.  
(professor 30)   

 
“Sim; me identifico mais com os professores de Química, porque eles 
possuem os mesmos estilos que os meus, ou melhor, eu possuo o mesmo estilo 
deles, porque eles são professores há mais tempo; estilo de dar aula, tipo de 
aula. Têm vários tipos, jeitos de dar aula, tradicional, meio termo e eu me 
identifico com o estilo dos professores; eles me influenciaram, com certeza”. 
(professor 7)   
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“Depende da escola. Por exemplo, se na escola há aquele vínculo mais 
amigável, eu me identifico muito, mas se não tem ligação entre os colegas 
de trabalho, para mim não faz sentido”. (professora 28)   
 

 
Novamente não podemos destacar grandes diferenças entre as respostas 

dos professores que atuam em escolas públicas e aquelas dos que vivenciam a 

realidade das escolas particulares de Araraquara. Isso se repetiu em relação ao 

valor que os iniciantes atribuem ao trabalho individual ou coletivo, entre os 

docentes que atuam no ensino médio. Apenas um professor (29) equiparou o 

trabalho em grupo ao individual, atribuindo igual importância aos dois tipos. Os 

demais entrevistados concordaram que o trabalho coletivo, entre os professores, é 

melhor e necessário para o exercício da profissão docente. Seguem algumas 

manifestações a respeito:   

“As escolas até que tem infraestrutura, por exemplo, esta escola pública tem 
uma infraestrutura maravilhosa, embora sempre tenha o que melhorar. 
Tem a infraestrutura, mas falta o elo, a ligação entre escola, 
coordenação, direção e professor. Acho que às vezes a gente não consegue 
falar a mesma linguagem, sempre há discordância. Isso atrapalha um 
pouco o andamento das coisas. Eu presenciei projetos maravilhosos que 
não foram para frente porque nem todo o grupo de professores quer 
colaborar. Por exemplo, o professor de Geografia faz um projeto e o de 
Matemática diz: ‘quando vai ser aquele seu projeto? ’ Por que ele pergunta 
isso? Ele já está pensando que naquela semana da aplicação do projeto ele 
vai estar de folga! Ele quer que aconteça o projeto, mas não quer interagir 
com aquilo. É falta de interesse do corpo docente, porque pode ser 
interdisciplinar! Não é porque eu sou de Química e você de Geografia que 
eu não posso te ajudar. Os professores não querem trabalho, tem muitos que 
deixam claro isso, que estão dando aula porque precisam ter um salário. 
Muitos estão na sala de aula por obrigação, por necessidade ou porque 
não tiveram outra oportunidade na vida”. (professor 30)   
 
 “Coletivamente, porque eu não faço nada sozinha. Não adianta eu tentar 
me matar e dar uma boa aula e depois vem outro professor e não está nem 
um pouco a fim. Por isso que eu falo que o resultado da minha escola é o 
corpo docente, são os meus colegas, eu não sou nada sem os meus colegas. 
Química são duas aulas semanais, eu dependo do professor de 
Matemática, do de Português, de História, Geografia, tanto é que a gente 
tem que tentar trabalhar a multidisciplinaridade, que a palavra é muito 
bonita, mas na prática é um pouco difícil. Um pouco porque não somos 
incentivados a isso, a gente tem outros problemas, por exemplo, de 
indisciplina de alunos que acabam atrapalhando, em vez de a gente 
pensar em dar uma boa aula em conjunto, para trabalhar conceitos por 
inteiro. (professora 26)   
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“Eu acho que o ideal seria trabalhar coletivamente, mas com muitos 
professores não dá para fazer isso. Eu penso, por exemplo, que um professor 
sozinho não dá aula em uma escola. Muitos não acreditam nisso; quando 
você entra querem te ‘derrubar’. Eu acho que é insegurança porque se você 
é bom não precisa disso, ninguém vai tomar seu lugar”.  (professora 5)   
 
“Prefiro trabalhar coletivamente, eu gosto muito, só que o ensino privado 
não permite isso, porque o sistema é truncado, tem apostila, você tem que 
cumprir horário, tem um tempo para a programação ser cumprido. Por 
exemplo, o tema ‘ligação química’ tem que dar em uma aula, então fica 
difícil. O que a gente já fez foram palestras no período da tarde, com 
vários professores participando, os alunos gostam e eu também gosto”.  
(professor 6)   
 
 

Este último depoimento destaca mais uma vez a importância que os 

professores entrevistados evidenciam em relação aos alunos. Outros relatos 

complementam o que os iniciantes destacaram quando questionados 

especificamente a respeito das interações com os alunos:  

 

“Eu tenho uma relação boa com os alunos, de amizade. Tem uma sala que 
os alunos me conheciam como monitor, então eu tenho um pouco mais de 
dificuldade para eles me aceitarem    como professor, a outra sala (de 1º 
ano) eu já sou o professor, então é uma visão diferente”.  (professor 7) 
 
“Em relação aos alunos, no inicio começaram a faltar com respeito 
dizendo: ‘professora com carinha de novinha’. Então faltou um pouco de 
respeito até eu conseguir a confiança da classe”. (professora 28) 
 
“Eu tive dificuldade com as alunas, porque quando eu entrei foi para 
trabalhar no laboratório e havia um professor muito querido pelas alunas 
e eu senti muita dificuldade com isso. Com o tempo eu acabei 
conquistando a amizade delas. Em relação ao respeito, sem problemas, 
porque os alunos estão acostumados com os monitores; porém eles não 
respeitam tanto quanto um professor, eles querem que você não faça nada, 
tem que pedir toda hora para ficar quieto e isso é com qualquer monitor”.   
(professora 5) 
 
“Em relação aos alunos, é a parte mais agradável, é por essa razão que eu 
estou dando aula; eu não tenho problema algum, eu me envolvo bastante 
com eles nas programações da escola, porque hoje em dia não é só dar 
aula, você tem que fazer outras coisas... Caminhadas, festa das flores, 
eventos que você tem que participar e eu participo pelos alunos e não pela 
coordenação. Às vezes se você conhece um problema do aluno facilita 
bastante a ajudar o aluno a aprender (...). Por outro lado, o aluno de 
ensino médio é muito desconfiado; primeiro temos que conquistá-lo. No 1º 
ano é uma conquista, no 2º e 3º já é uma relação mais tranquila. 
(professora 14) 
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“Em relação aos alunos, na primeira turma os alunos não eram 
machistas, era bem tranquilo, eles gostavam bastante de mim e eu deles. A 
segunda turma já era machista, eles falavam que eu era estressada, 
porque como eles eram mais velhos pensavam que não precisavam seguir as 
normas da escola, mas eu era cobrada pelo coordenador e eu sou uma 
pessoa que não gosta de ser punida, então eu faço tudo certinho para 
evitar problemas, eu não gosto que me chamem a atenção, eu tento fazer 
as coisas certas, por isso, sempre ‘pegava no pé’ em relação às datas, 
horários e eu era chamada chata, porque eu cobrava isso deles e os outros 
professores não. Depois foi indo... eu já fui duas vezes paraninfa. Em uma 
turma eu me identificava porque eram alunos novos, mas eles entendiam 
como as coisas tinham que ser, a gente tinha uma cumplicidade. A outra 
turma, eu não esperava, porque a gente sempre brigava, portanto, eu 
fiquei surpresa e entendo isso como reconhecimento”.    (professora 13) 
 
“Com os alunos eu fico um pouco ‘com o pé atrás’, porque qualquer coisa é 
motivo para você ser processada. Você não pode ficar sozinha com o aluno, 
porque você pode ser acusada de assédio, existe um problema sério a 
respeito disso. Porém, um pouco é da minha personalidade, porque tem 
professores que trabalham isso muito bem, mas eu acho que também é um 
pouco por causa da inexperiência. Apesar de eu já trabalhar a mais tempo 
e em mais escolas eu mantenho distância dos alunos.  Eu não sei se isso é 
bom ou ruim, mas eu sei que tem professores que trabalham isso de uma 
forma melhor, que conseguem realmente interagir e separar professor e 
aluno. Essa interação melhora com os anos, se tem uma coisa que melhora 
com os anos é a relação com as pessoas, no começo era bem pior, a gente 
começa a entender mais as pessoas”. (professora 26) 
 
 

De acordo com as informações, todos os entrevistados consideram 

importantes as interações vivenciadas no ambiente escolar, seja no convívio com 

os pares, seja no relacionamento com os alunos. Embora em algumas situações 

apresentem posturas autônomas, em outras incorporam aspectos necessários 

para sua sobrevivência nesta fase inicial da carreira. De todo modo, foram 

coerentes quando se referiam aos alunos ao longo de suas exposições — a 

opinião, o reconhecimento e o retorno dos alunos são fundamentais para o 

desenvolvimento do trabalho.  

Além dos processos de interação, os entrevistados descreveram sua visão 

a respeito dos seus alunos, assim como, a relação deles com a área de Química. 

O Quadro 16 mostra isso:  
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Quadro 16: Visão dos professores sobre os alunos49   
 
Prof. Descrição dos alunos Relação dos alunos com a Química 

 

5 Depende, tem alunos interessados e outros 
desinteressados 

São sabem nada de Química; são iniciantes 

6 Não são violentos; alguns são carentes e 
desmotivados 

São completamente iniciantes em Química 

7 Curiosos São iniciantes em Química 

8 Alguns interessados, outros imaturos e não 
pensam em aprender e há ainda os esforçados 

São muito iniciantes em Química, principalmente aqueles 
que chegam da escola pública 

10 Imaturos Já tem alguma relação com a disciplina de Ciências no 
ensino fundamental 

13 Alguns estudam somente pelo diploma Não sabem nada de Química e alguns chegam sem saber 
escrever e falar direito; alguns têm a visão de que a 
Química é ruim  

14 Desconfiados; precisam ser conquistados Nunca pensei sobre isso 

17 Há alunos que gostam de Química; outros que 
gostam do professor de Química e outros que não 
gostam de nenhum dos dois 

É difícil no começo  

21 Há alunos interessados, que criam situações de 
desafio para o professor, mas há outros 
desinteressados 

São iniciantes em Química 

26 São desmotivados, embora tenham capacidade São iniciantes em Química, embora alguns cheguem ao 
ensino médio com alguns conceitos 

27  Desinteressados; não têm objetivos; não sabem o 
que querem 

São iniciantes em Química; têm conhecimentos do 
cotidiano, mas não conseguem relacionar 

28 Carentes no aspecto familiar; alguns mimados e 
desligados 

São iniciantes em Química; não relacionam com o 
cotidiano 

29 São desestimulados; não querem aprender São iniciantes em Química; não dão importância para a 
disciplina de Química 

30 Alguns gostam da área de Ciências, outros não, 
mas são interessados 

São iniciantes em Química, por não absorverem muito da 
disciplina de Ciências, no ensino fundamental  

 

  Pela descrição dos docentes percebe-se que tanto nas escolas públicas 

como nas particulares há alunos motivados e desmotivados, interessados e 

desinteressados, assim como aqueles que gostam ou não da área de Química ou 

Ciências. Portanto, a maioria das características apresentadas no Quadro 16 está 

presente nas duas redes de ensino, concordando com alguns depoimentos 

anteriores, quando se referiam às semelhanças dos alunos como, por exemplo, 

“(...) o aluno é igual em qualquer lugar (...)” (professora 26).  Entretanto, algumas 

descrições acima contradizem relatos anteriores, como: “(...) os alunos da escola 

                                                 
49 Questão 46) Vamos falar um pouco mais sobre os alunos: eles também são iniciantes no ensino médio e na 
disciplina de Química? Você já pensou sobre isso? Descreva seus alunos para mim. 
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pública e da particular são diferentes, não querendo fazer distinção, mas 

são diferentes (...)” (professor 7).      

 

A respeito da relação dos alunos com a Química, todos os professores 

concordaram que os alunos, quando ingressam no ensino médio, também são 

iniciantes na área de Química, embora dois professores (uma de escola pública e 

outro da particular) destacaram o contato dos alunos com alguns conceitos no 

ensino fundamental, admitindo, porém, que isso não se mostra suficiente para a 

proximidade e o despertar para a área, reforçando o trabalho do professor de 

Química, no primeiro ano do ensino médio, em conquistar o aluno, promovendo o 

interesse para as questões que envolvem este universo. O professor iniciante na 

profissão precisa lidar com situações novas e desconhecidas, necessitando 

apreender rapidamente aspectos que garantam sua sobrevivência no ambiente 

escolar, incluindo novos alunos também iniciantes na Química, assim como, às 

vezes, na escola e no grupo. Portanto, trata-se de mais um elemento a ser 

considerado pelos professores de Química, especialmente os iniciantes, por se 

tratar de uma fase própria de aprendizados, muitas vezes decisiva para a 

continuidade na carreira docente.  

Como destacado anteriormente, as questões discutidas neste estudo e 

especialmente neste item, que trata dos processos de socialização no ambiente 

escolar, têm como objetivo esclarecer algumas inquietações prévias, tais como: 

como os professores iniciantes procedem para se familiarizarem e se sentirem 

membros das instituições? Quais interferências podem fazer com que eles se 

sintam, ou não, professores de fato? Como os processos de socialização podem 

interferir no seu trabalho, na sua carreira e na constituição da sua identidade?     

A respeito disso, Balzan (2007) levanta outras questões:   

 

O fato de o processo de socialização ter importância fundamental em 
nossa permanente atualização e para nosso próprio crescimento 
enquanto pessoas não nos impede – pelo contrário, nos estimula – de 
levantar algumas questões: é possível a socialização profissional no atual 
panorama educacional brasileiro? Em caso afirmativo, não seria 
necessário estabelecermos distinção entre situações tão diferentes como 
ensino fundamental e médio e ensino superior? É preciso distinguir entre 
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escolas públicas e particulares? Entre cursos diurnos e noturnos? 
Haveria exemplos bem sucedidos de socialização profissional que 
poderiam ser tomados como referências para outras experiências?  
(Balzan, 2007, p. 48 e 49). 
 
 
 

No contexto dos processos de socialização, são muitas as perguntas a 

serem respondidas e este estudo não tem a pretensão de elucidar todas. Contudo, 

algumas situações relatadas pelos professores iniciantes de Química, atuantes no 

ensino médio das escolas públicas e particulares de Araraquara, ajudam a 

esclarecer alguns aspectos. Primeiramente percebe-se, na dimensão estudada, 

que não há grandes diferenças nos processos de socialização entre as situações 

vivenciadas nas duas redes de ensino, mas sim entre as diferentes escolas 

pertencentes a estas redes e as diferentes pessoas com quem convivem, podendo 

isso interferir no trabalho e na carreira docente. Salário e condições de trabalho 

foram destacados, em alguns casos, como insatisfatórios por professores das 

escolas públicas, assim como pelos atuantes nas particulares, porém isso não 

apareceu com destaque em relação à satisfação com a profissão. Na maioria dos 

casos, os entrevistados evidenciaram priorizar o retorno dos alunos e o prazer em 

desenvolver o trabalho.   

De fato, há particularidades em cada nível de ensino. Nesta pesquisa a 

preocupação principal foi com o ensino médio, porém questões do ensino superior 

e do ensino fundamental emergiram – alguns entrevistados também atuavam 

nesse nível de ensino e, além disso, os entrevistados foram instigados a repensar 

suas trajetórias como alunos. Embora se percebam regularidades e singularidades 

que envolvem o contexto escolar, não é possível enfatizar, por meio do presente 

estudo, que as condições consideradas difíceis para a socialização profissional no 

ensino médio são exclusividade do ensino público brasileiro.  

Nesta linha, os resultados desta pesquisa mostram que os professores 

entrevistados, em geral, não se deixam contagiar pelos aspectos negativos 

transmitidos durante as interações vivenciadas nas escolas; eles percebem as 

dificuldades, pensam a respeito, escolhem quais conselhos devem ou não seguir 

e, acima de tudo, a maioria não apresenta aspectos de desilusão e desânimo.  
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4.6. Interação com a cultura escolar 

 

Pérez Gómez (1998) considera cultura como um conjunto de significados, 

expectativas e comportamentos, partilhados por um grupo social, que facilita e 

ordena, limita e potencializa as mudanças sociais, as produções simbólicas e 

materiais e as realizações individuais e coletivas dentro de um espaço e tempo 

determinados. Portanto, é o resultado da construção social que se expressa em 

significados, valores, sentimentos, rituais, cercando a vida individual e coletiva da 

comunidade. Neste contexto, a escola impõe modos de conduta, pensamentos e 

relações próprias da instituição que reproduz em si mesma. Os professores e 

alunos, ainda sob contradições e desajustes das práticas escolares dominantes, 

reproduzem rotinas, gerando a cultura escolar. Interesse na ampliação da 

compreensão da vida escolar, nos modos de interação e os efeitos provocados 

nas novas gerações, na perspectiva da cultura, são também demonstrados pelo 

autor. Enfim, trata-se de entender a escola como um cruzamento de culturas que 

provocam tensões, aberturas, restrições e contrastes na construção dos 

significados. As tradições, costumes, rituais, rotinas que estimulam a manter e 

reproduzir a escola condicionam o tipo de vida que ela desenvolve e reforçam os 

valores, expectativas e crenças ligadas à vida social dos grupos constituintes da 

instituição. Essa cultura tem influência direta sobre a aprendizagem dos indivíduos 

que nela convivem. 

Do ponto de vista da História da Educação, Juliá (2001) entende que a 

cultura escolar não pode ser analisada separadamente das relações que ela 

mantém a cada período e com o conjunto de culturas que lhe são 

contemporâneas. Sendo assim, escreve: 

 

(...) Para ser breve, poder-se-ia descrever a cultura escolar como um 
conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a 
inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses 
conhecimentos e a incorporação desses comportamentos; normas e 
práticas coordenadas a finalidades que podem variar segundo as épocas 
(finalidades religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização). 
(Juliá, 2001, p. 10) 
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Para análise dessas normas e práticas devem-se levar em conta os 

agentes que obedecem às ordens, podendo elas ser identificadas também fora 

dos limites da escola.  

Nesta linha, o estudo de Knoublauch (2008) complementa que: 

 

(...) a escola socializa, por meio de sua cultura, todos aqueles que 
passam por ela. É um mecanismo sutil de socialização que ocorre não 
somente pelo currículo prescrito e oficial, mas, sobretudo, pelas relações 
sociais que se estabelecem no interior da escola e pelas formas como o 
trabalho é desenvolvido no interior das salas de aula, contribuindo para a 
configuração do pensamento e da ação dos alunos conforme aponta 
Pérez Gómez (1998). Neste sentido, é possível afirmar que há uma 
cultura no interior das escolas que socializa seus alunos. Mas também é 
possível afirmar que existe outra espécie de currículo oculto que contribui 
para a formação dos professores ao ingressarem no exercício da 
profissão no interior da escola. Ou seja, aprender a ser professor envolve 
questões pedagógicas e outras questões que vão além delas. Há toda 
uma trama de significados, normas, valores, rituais, conhecimentos 
específicos da profissão docente e próprios da cultura da escola que não 
são explicitamente ensinados nos cursos, mas que devem ser aprendidos 
tanto para adaptação ao seu grupo como para desempenho profissional. 
Há uma cultura docente profissional que deve ser adquirida. 
(Knoublauch, 2008, p. 09). 
 
 

A escola contribui com fecundos e interessantes desenvolvimentos de 

pesquisas e tem sido utilizada como importante fonte de estudos. Uma abordagem 

sociológica da organização escolar (como unidade social e ação pedagógica) 

revela-se capaz de valorizar os elementos de mediação (intermediários), onde se 

articulam e são reconstruídos os elementos resultantes das focalizações analíticas 

de tipo macro e micro (Lima, 2008). 

Neste sentido é necessário observar ações e contextos que interagem e se 

cruzam em uma trama de significados, rituais, valores, normas, que são próprios 

da cultura escolar. A heterogeneidade e a diversidade que permeiam as 

interações na escola não permitem considerá-la como um universo fechado e 

isolado do contexto social. Da mesma forma, não se pode “condenar a escola à 

simples reprodução de determinismos, ou à mera adaptação funcional perante 

orientações e constrangimentos que ocorrem a uma escala global ou sistêmica” 

(Lima, 2008, p. 08).    



181 
 

 

Este estudo também procurou privilegiar a visão dos professores iniciantes 

em relação a sua inserção na cultura escolar. O último bloco50 do roteiro de 

entrevista desta pesquisa procurou abordar questões sobre as escolas e as 

interações próprias deste ambiente. O Quadro 17 mostra a opinião dos 

entrevistados a respeito disso:  

 

Quadro 17: O ambiente escolar na opinião dos professores  
 
Prof. O que mais gosta na 

escola 
O que menos gosta na 

escola 
Principais diferenças entre 

as escolas 
Em que a escola o 
surpreendeu como 
professor iniciante? 

5 A convivência com os 
alunos 

Ouvir os outros professores 
reclamando de tudo 

a coordenação; os alunos;  a 
família 

Em nada 

6 Da organização; do 
companheirismo dos 
colegas 

Falta de liberdade em relação 
ao currículo  

Organização; liderança; modo de 
atuar da direção 

Em relação às práticas, nada 
mudou; as diferenças são em 
termos de tecnologia 

7 As condições de trabalho Material didático muito 
resumido 

O grau de interesse dos alunos Em nada 

8 A amizade entre os colegas Cumprir datas; a “burocracia” A coordenação Respeito em relação ao 
professor 

10 Da relação com os alunos Coordenação que tira a 
autoridade do professor; falta 
de regularidade em relação ao 
horário e salário  

Coordenação, direção; 
Infraestrutura; laboratórios  

Em nada 

13 Dar aula Falta de organização Organização; cumplicidade Respeito em relação ao 
professor; 

14 Dos alunos Da sala dos professores A coordenação A escola era um ambiente 
diferente 

17 Ter liberdade e flexibilidade 
para trabalhar o conteúdo 

A cobrança de ter que 
trabalhar o conteúdo em 
determinado tempo  

A direção; apoio e condições de 
trabalho 

Ver o outro lado, agora na 
posição de professor 

21 Relacionamento com os 
alunos e as condições de 
trabalho  

Muitas avaliações e provas Os pais, a família; o tamanho da 
cidade podendo influenciar no 
trabalho da direção 

É uma inversão 

26 Dos colegas e dos alunos Quando a direção não ajuda; 

 

Alunos; organização; disciplina  Respeito em relação ao 
professor 

27 Colaboração e auxílio dos 
outros 

Algumas atitudes de alguns 
alunos 

Os profissionais  Atitudes e respeito 

28 Relacionamento com os 
alunos 

Relacionamentos com os 
colegas  

Localização geográfica (ser de 
periferia ou na região central da 
cidade); os alunos 

Respeito ao professor 

 

29 Dar aula A direção que somente cobra 
e não fornece recursos  

Os alunos; a localização 
geográfica da escola; a direção 

Interesse em aprender 

30 A troca de experiência com 
os alunos 

Dos conflitos daqueles alunos 
que não têm interesse e 
querem atrapalhar o trabalho 

 Liberdade do professor  Valores; respeito ao professor 

 
                                                 
50  Questão 50) O que você mais gosta na (s) escola (s)? E o que você menos gosta? 
Questão 51) Quais fatores você acha que diferenciam uma escola de outra? (pontos positivos e negativos) 
Questão 53) Do ponto de vista de um (a) professor (a), a escola era, para você, um ambiente desconhecido? 
Em quê? O que lhe surpreendeu? 
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  Em relação ao ambiente escolar, o que mais agrada aos professores, de 

maneira geral, é a convivência com os alunos e a amizade com os pares, ou seja, 

evidencia-se claramente a ênfase nas interações. O prazer em exercer a profissão 

também foi diagnosticado como um dos principais aspectos destacados pelos 

entrevistados. Alguns iniciantes nas escolas particulares ainda privilegiaram as 

condições de trabalho como algo positivo. Por outro lado, questões diversas do 

cotidiano escolar, tais como, aspectos de organização, condutas da direção ou 

coordenação pedagógica, contrariedade em relação às atitudes de alguns alunos 

ou colegas, assim como aspectos que consideram negativos em relação aos 

materiais didáticos foram considerados desestimulantes para o trabalho. Portanto, 

há uma diversidade de aspectos relacionados ao fato de os professores gostarem 

ou não das escolas.  

  Alguns depoimentos, ainda, enfatizaram certas questões mais específicas, 

recorrentes na cultura das escolas e que os iniciantes logo percebem e rejeitam 

como exemplificado abaixo:   

 

“Não gosto de ouvir reclamação dos outros professores que reclamam de 
tudo, dos alunos, do salário, todo mundo reclama, mas ninguém quer dar 
o lugar”. (professora 5) 
 
“Na sala dos professores é muita fofoca de aluno ou de professores que não 
estão presentes” (professora 14) 
 
 

  Alguns professores, embora em início de carreira, já percorreram várias 

escolas, buscando se estabilizar; outros tiveram suas diversas experiências 

durante a trajetória escolar, na condição de alunos. De uma forma ou outra, os 

docentes vivenciaram diversas experiências em diferentes ambientes escolares, 

de tal modo que podem expressar o que consideram de singular em cada escola. 

Canário (1992) utiliza uma metáfora muito apropriada para este contexto:  

 

(...) No mundo físico, o exemplo dos isômeros, ilustra a importância da 
organização: trata-se de sistemas que possuem a mesma massa 
molecular e a mesma composição química, mas são, apesar disso, 
diferentes, graças a uma diferente combinação de átomos a nível 
molecular.  (Canário, 1992 p. 174). 



183 
 

 

  Apesar de as escolas serem consideradas como espaços coletivos de 

trabalho, envolvidos por um sistema de relações entre seus atores, percebe-se 

que suas características são específicas de acordo com sua cultura instaurada e 

própria de significados, valores, tradições e regras que a princípio deveriam ser 

aplicadas, e nisso está pautado o poder dos dirigentes. Neste sentido, aspectos 

voltados para a gestão51 e organização escolar aparecem com intensidade como 

um dos principais aspectos que diferenciam uma escola da outra, como mostram 

os exemplos abaixo: 

 

“Organização, basicamente. Se o diretor é atuante, se está tudo em ordem, 
se os alunos sabem o que vai acontecer, se tem giz, se os alunos ficam 
dentro da sala de aula, não fazem bagunça, etc. Eu não sei como definir 
isso, talvez estrutura... Isso muda até mesmo se são escolas de um mesmo 
dono, porque tudo depende do líder, do diretor que está lá”. (professor 6) 
 
“Coordenação; direção com contradições e falta de apoio. Por exemplo, em 
uma escola que eu trabalho a coordenação não respeita o professor como 
pessoa nem como profissional; eu acho que falta um pouco disso, sabe... Eu 
acho que eles confiam no meu trabalho, mas é uma relação poderia ser 
mais amigável, mas eles fazem questão que seja na briga, não amigável, 
em vez de facilitar, dificultam muito as coisas (...). Além da questão 
pessoal, a coordenação atrapalha no sentido de tirar a autoridade do 
professor; os alunos sabem que quem manda é ela. Os alunos têm muita voz 
e sempre têm razão. O interessante ali eu tenho uma relação estritamente 
profissional; vou lá só para fazer o meu Trabalho. De positivo acho que é a 
relação com os alunos, não sei...”.  (professora 10) 
 
“É a forma com que o professor pode atuar dentro da escola, em termos de 
liberdade, em relação à direção e ao corpo docente. Tem escola que você 
pode fazer o seu trabalho e tem escola que você tem que seguir a 
metodologia dita por eles”.   (professor 30) 
 
 

 Percebe-se, também, que os professores relacionam a atuação da 

coordenação ou direção escolar com questões que envolvem a autoridade e 

liberdade dos professores. Há indícios cada vez mais evidentes de que os 

professores gostam de trabalhar em escolas bem dirigidas e organizadas, 

constituindo-se, portanto, a gestão em fator decisivo para a eficácia da escola 

(Glatter, 1992). De acordo com Nóvoa (1992), “o funcionamento de uma 

organização escolar é fruto de um compromisso entre a estrutura formal e as 

                                                 
51 A respeito do termo gestão, ver Ron Glatter, 1992. 
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interações que se produzem no seu seio, nomeadamente entre grupos com 

interesses distintos” (p. 25). O autor ainda destaca alguns itens que podem ser 

utilizados como apoio à regulação das organizações escolares e à compreensão 

das suas características dinâmicas; entre os quais, a liderança organizacional, que 

deve ser efetiva e reconhecida, promovendo estratégias de atuação e estimulando 

o empenho individual e coletivo na realização de projetos de trabalho. Neste caso, 

essa liderança torna-se indispensável para o retrato de uma escola eficaz.  

 Os iniciantes em Química destacaram características fundamentais para o 

funcionamento das escolas (públicas e privadas) e, de acordo com suas 

experiências, evidenciaram aspectos que consideram positivos ou negativos para 

o exercício da profissão docente. Neste sentido, as comparações das escolas se 

dispersaram em três grandes áreas, caracterizadas por Nóvoa (1992) como bases 

para construção dos estudos centrados nas organizações das escolas. São elas:   

    

- a estrutura física da escola: dimensão da escola, recursos materiais, 
número de turmas, edifício escolar, organização dos espaços, etc. 
- a estrutura administrativa da escola: gestão, direção, controle, inspeção, 
tomada de decisão, pessoal docente, pessoal auxiliar, participação da 
comunidade, relação com as autoridades centrais e locais, etc. 
 - a estrutura social da escola: relação entre alunos, professores e 
funcionários, responsabilização e participação de pais, democracia 
interna, cultura organizacional da escola, clima social, etc. (Nóvoa, 1992, 
p. 25). 
 

 Neste contexto, este trabalho procura focalizar aspectos que mais se 

aproximam da última área classificada por Nóvoa (1992), ou seja, os processos de 

socialização que interagem na cultura escolar. Dentre eles, já foi evidenciado que 

os alunos exercem centralidade na fala dos entrevistados e, no caso da 

comparação destacando o que muda de uma escola para outra emerge, entre 

outras, uma característica centrada em aspectos familiares que cercam os alunos, 

como nos depoimentos abaixo:  

 

“Os pais, a família, mas a maior diferença são os alunos que estão na 
escola só por ‘status’. Os pais não estão nem aí, nem sabem o que está 
acontecendo, só dizem ‘meu filho estuda em tal escola! ’.” (professora 5) 
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“Em alguns lugares, os pais dos alunos têm a parte cultural e intelectual 
mais desenvolvida e têm mais próximo o que é o filho em casa e o que é o 
filho na escola. O que eu vejo, às vezes, é que os pais acham que os filhos de 
casa são os mesmos na escola e não são. Além disso, é o ritmo da cidade, 
pequena, a mentalidade da direção é outra, por exemplo, eles acham que 
não precisa de espaço para estudo, e eu acho que qualquer escola precisa 
disso. O que eu percebo lá é que o pai é totalmente alienado do que é o 
filho na escola. E também a falta de interesse em acompanhar o filho, 
diferente daqui, que a gente observa em reunião de pais. O próprio 
intercâmbio (para o exterior) que incentiva, também. Aqui, por mais alta 
a classe social dos alunos, em relação à cidade, eles querem ter 
desenvolvimento intelectual, cultural e não só econômico, porque são 
famílias de classe alta. Lá (na outra escola) são também de famílias de 
classe alta, mas eles acham que a educação não serve para nada. Além 
disso, a coordenação e direção deveriam enxergar essa dificuldade, criar 
desafios, simulados, situações para estimular o aluno e o que eu vejo é que 
isso serve para penalizar o aluno. Eu não concordo, porque o vestibular e a 
nossa vida, estão cheios de desafios. É preciso mostrar para o aluno que 
educação é fundamental e pode auxiliar nos desafios (...). Eu acho que é 
muito diferente de uma escola para outra. Aqui temos um objetivo que é 
bem claro, que é que o aluno passe no vestibular e também que eles sejam 
grandes profissionais. Na outra escola que trabalho eu não consigo ver 
isso, às vezes porque é muita pressão ou a alta rotatividade dos 
professores”. (professor 21) 
 

 
  Nesse último depoimento, o professor comentou a respeito do tamanho da 

cidade, como uma característica que, segundo ele, influencia a organização da 

escola. Outros entrevistados também destacaram o tamanho e a localização das 

escolas como fatores a serem considerados, principalmente no que tange à 

cultura local, podendo diferenciar modos de agir e pensar próprios. Balzan (2007) 

destaca as dimensões dos municípios, entre as condições que favorecem o 

processo de socialização nas escolas. Afirma que em cidades pequenas essa 

socialização tende a ser mais satisfatória pelo fato de “todos se conhecerem”. 

Entretanto, os dados desta pesquisa apontaram para algumas divergências, pois 

apesar das pessoas, de fato, terem relações de proximidade, é exatamente isso 

que atrapalha a inserção de um “estranho”, no caso, o professor novo na escola, 

na cidade e na profissão. Portanto, há de se tomar o cuidado de não analisar 

estes aspectos de maneira isolada e sim considerar outras variáveis, tais como, 

questões sociais, políticas, econômicas e históricas.  

  Outra questão abordada nas entrevistas trata da visão dos professores a 

respeito da escola, quando retornaram como professores. Embora alguns 
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iniciantes, que atuam nas escolas particulares, não tenham expressado 

características de mudanças nas escolas, a maioria dos professores iniciantes se 

referiu, recorrentemente, à questão do “respeito ao professor”. Os comentários a 

seguir ilustram isso:  

 

“Como aluno, a minha postura era totalmente diferente dos alunos que eu 
tenho; eu tinha interesse, a maioria tinha interesse. A gente bagunçava? 
Bagunçava, mas o interesse era maior. Quando eu cheguei à escola para 
dar aula, era uma falta de interesse muito grande. Também a 
organização da escola, era totalmente diferente de quando eu era aluno. 
O principal motivo que eu acho é o familiar, que a criança vem para a 
escola sem estrutura. Dentro de casa ela não tem estímulo para o estudo; o 
pai e a mãe hoje mandam o aluno para a escola para ter um lugar onde 
ficar. E outra, depois da progressão continuada, o aluno estudando ou 
não ele passa, e isso já começou a destruir o ensino”.   (Professor 29) 
 
“Alguns professores que deram aula para mim, agora são meus colegas de 
trabalho; quando a gente discute sobre os alunos, eu penso, nossa, como 
será que eles faziam comigo? Então você vê o outro lado”.  (professor 17) 
 
“Quando eu fui aluno, os valores eram diferentes; a gente tinha um 
respeito muito grande pelo trabalho do professor. A gente escutava mais o 
professor. Hoje o aluno é mal educado, não tem educação, só respeita 
quando ele acha que tem que respeitar, ele não consegue nem ficar quieto, 
quando aquilo não interessa para ele. Eu acho que isso é um 
comportamento que vem da educação de casa. Nossa realidade era outra, 
a gente via o pai e a mãe como trabalhador, quando falava que não 
tinha, a gente sabia que não tinha. Hoje não, quando a gente fala que 
não tem, eles não querem saber; é a falta de limites. Se perdeu muito a 
questão dos valores familiares e isso acaba se transportando para as 
escolas. Hoje a sociedade acha que a escola tem que se responsabilizar por 
coisas que não são dela, foi transferida a culpa, o peso”. (Professor 30) 
 
“Em relação aos alunos, quando eu estudava era totalmente diferente, 
principalmente o respeito pelo professor; os alunos morriam de medo e 
quando o aluno ia para a diretoria levava suspensão! Hoje eles falam o 
que querem, não estão nem aí se é professor é uma pessoa ou não, te 
tratam de qualquer jeito. Além disso, é muito diferente em relação a não 
saber as coisas. Há vários alunos que você pode dizer que são analfabetos, 
que não sabem. Antigamente, não que a escola ensinava mais. Eu acho 
que é devido a essa progressão continuada. Aconteceram muitas coisas 
ruins dentro da escola, as pessoas que estudaram comigo só não 
aprenderam porque não quiseram; não que o professor não tivesse vontade 
de ensinar, além disso, se o aluno não aprendesse era reprovado. Hoje não 
é mais assim que acontece então acaba desestimulando o aluno que não 
está nem aí com nada, eles respondem para o professor não querem 
aprender porque sabem que não vão repetir o ano. Então é tudo aquela 
coisa, eles chegam muito defasados. (professora 13) 
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“Na minha época a gente conversava, brincava, mas existia respeito em 
relação ao professor e hoje, não sei se é porque eu estou na outra posição, 
mas eu tenho a impressão que não existe mais respeito, é como se o 
professor não tivesse lá na frente. Na minha época durante as conversas eu 
estava copiando, fazendo perguntas e eu acho mais difícil acontecer isso 
hoje. Então parece que tem que existir uma hierarquia e apesar de o 
professor ter que estar próximo do aluno, deve ser assim: o professor aqui e 
o aluno lá, tem que existir isso porque hoje eles tratam o professor como se 
fosse coleguinha deles. Eu acho que existe um desrespeito, mas na escola 
privada a gente consegue impor um pouco mais de respeito, quando eu 
falo silêncio é silêncio! Na escola privada os próprios alunos que estão 
interessados ajudam a segurar a classe e se eu falo ‘silêncio’ eles falam 
‘gente, vamos ficar quieto que eu quero prestar atenção’ na pública não 
tem isso, eles entram na festa junto. Nos seis meses que eu trabalhei na 
escola pública, eu senti muita diferença, em termos de respeito ao 
professor. Além disso, eu dava aula de Química às sextas- feira à noite 
para gente que cortava cana entendeu? O que eles queriam saber de 
átomo? Acho que é por isso que eles não estavam nem aí, eu virava as 
costas para escrever na lousa e eles começavam a falar absurdos, 
palavrões, eu fiquei chocada, porque na minha época não tinha essas 
coisas. Que perspectiva eles viam naquilo? Eles trabalhavam na roça, sabe? 
A impressão que dava é que eles não queriam melhorar aquela situação, 
eles estavam lá sabe Deus por quê. Eu vejo muita diferença sim! Por outro 
lado, tem aluno de lá que hoje faz faculdade...”. (Professora 8) 
 
 “A visão que eu tinha como aluna era a de absorver todo o conteúdo que 
o professor passava. Não que todos os colegas da minha turma faziam esse 
tipo de coisa mais eu queria absorver, já que eu tinha que entrar na 
universidade pública porque meus pais não tinham condição de pagar 
outra. Quando eu pisei como professora eu comecei a perceber não só o 
comportamento de alunos que tinham o mesmo comportamento que eu 
tinha, porque existem alunos assim ainda, são menos do que antes, mas 
existem. Eu comecei a perceber também o comportamento daqueles alunos, 
que tinha também na minha época, que eram aqueles que não absorviam 
o conteúdo e estavam lá só para brincar. Isto me fez refletir sobre esse tipo 
de aluno, não só aqueles que querem absorver, porque esses eu já sabia 
como funcionava, eu queria entender por que os outros alunos não 
queriam aprender. E foi aí que eu fui bem além do que eu esperava... Isso é 
um pouco de questões de família, realidade do dia a dia, que influencia 
muito para que esses alunos não sejam receptivos durante uma aula. O 
respeito com o professor era algo muito diferente do que é hoje. O professor 
era algo inatingível, tinha que ter muito respeito e não podia ser tratado 
como um colega tinha que tratá-lo como professor. Hoje o professor é 
tratado, muitas vezes como um colega e é necessário fazer com que eles 
entendam que você é o professor, mas ao mesmo tempo ser um pouco 
maleável, não faltando o respeito. Antes você era o professor, chegava à 
sala de aula, dava a sua aula e ia embora. Hoje você tem que saber 
adquirir o respeito deles, sabendo conversar, tentando entender o 
problema daquele aluno que fica atrapalhando a aula e às vezes se 
desenvolve um vínculo e amizade maior do que com aquele aluno que 
queria só aprender o conteúdo”. (professora 28) 
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“O professor era algo de muito respeito, era um mito. Hoje ele é visto como 
normal. Também mudou o funcionamento da escola, a hora de cada um 
falar e o que não pode falar. Atritos entre colegas, nos conselhos parece que 
a gente está se matando, é fervoroso, embora estejamos preocupados com a 
melhoria da escola, eu fico preocupada com essas coisas”.  (professora 26) 
 
“Quando a gente é aluno parece que a gente não dá muita importância 
para o que o professor está dizendo. Quando a gente é professor, a gente 
acaba colocando toda importância no assunto que está desenvolvendo, 
então é uma inversão. Se a gente conseguir lembrar um pouco como é ser 
aluno, a gente consegue desenvolver melhor o trabalho e também 
entender a dificuldade nos conceitos”.  (professor 21) 
 
 

Os depoimentos dos iniciantes apresentam ao menos um ponto de 

convergência: a ênfase nas pessoas que compõe as relações no interior das 

escolas; são valores e interesses diferentes daqueles que os professores 

entendiam quando eram alunos; eles reconhecem isso, quando se colocam “do 

outro lado”. As relações são outras porque a sociedade é dinâmica; ela se 

modifica pelas interações sociais, culturais, políticas e de classes sociais e, 

portanto, não se pode prescindir de considerá-las quando se trata de compreender 

a socialização humana. Algumas contradições e confusões também podem ser 

destacadas nos depoimentos acima como, por exemplo: ao mesmo tempo em que 

querem sustentar um discurso recorrente na cultura das escolas, principalmente 

nas públicas, tentando caracterizar singulares negativas em relação aos valores 

familiares, em outros momentos deixam evidente que as características estão 

presentes em ambas as redes de ensino, até porque, muitos deles estudaram 

grande parte da sua trajetória em escolas públicas e só tem a experiência como 

docente em escolas particulares. As questões a respeito do interesse e motivação 

dos alunos, em alguns casos, também são contraditórias, coincidindo com as 

informações apresentadas no Quadro 16, sobre a descrição dos alunos. 

Os professores carregam em seus depoimentos movimentos de 

continuidade ou ruptura com aspectos interiorizados ao longo de suas trajetórias. 

Eles repensam aspectos vivenciados e considerados naqueles momentos como 

únicos; hoje, por meio de outras relações conseguem “se colocar no lugar do 

outro”, considerando outros aspectos que até então, para eles, não faziam parte 

do contexto. É um processo de amadurecimento permitido pela evolução da 



189 
 

 

socialização, contribuindo para a construção da sua identidade. Nesse processo, a 

escola tem fundamental importância, pois constrói suas práticas mantendo 

algumas que já sabe fazer e alterando o que acredita que deva ser alterado. 

(Knoublauch, 2008, p. 59). 

Na sequência, no Quadro 18, serão apresentadas as opiniões52 dos 

professores a respeito de outros aspectos presentes na cultura escolar.  

 

Quadro 18: Outras relações e inserção na cultura escolar na visão dos 

professores 

Prof. Exigências  
Atuação da equipe 

técnica 

 
O que e com quem aprendeu ou 

está aprendendo aspectos do 
ambiente escolar 

 Por parte da escola Por parte dos 
colegas 

5 Saber explicar o conteúdo; 
manter a disciplina dos 
alunos 

Nada Funciona bem Com o coordenador pedagógico da 
escola e também com os monitores 
mais experientes 

6 Exigência de trabalhar o material didático no 
tempo adequado 

Uma boa direção faz as 
coisas funcionarem 

Com as práticas do dia a dia, 
reuniões, com outros professores, 
com as broncas, com o coordenador 

7 Pontualidade Nada Importante Com os professores mais velhos 

8 Conhecimento e postura Coleguismo Deve estar sempre em 
sintonia 

Com as secretárias, a direção e 
observando tudo 

10 Postura, vestimenta adequada e fala discreta É importante, ajuda No dia a dia, com a rotina da escola 

13 As regras (horários, 
atitudes dos alunos, etc.); 
não cobra nada em 
relação ao conteúdo 

Nada Pouco contato  No dia a dia, observando e adquirindo 
experiência  

14 “aula show” Depende das pessoas e 
das escolas 

Com os mais experientes 

17 A disciplina dos alunos Nada Depende da escola Assistindo às aulas dos professores, 
quando era monitor   

21 Em escolas que tem 
material apostilado, é a 
exigência de trabalhar 
dentro do prazo 

Trabalhar no mesmo 
padrão que eles 

Importante Procura estudar o funcionamento, as 
normas e os manuais da escola 

26 Concordância com as 
atitudes 

União, cooperação Péssima, não ajuda em 
nada 

Observando e conversando 

27 Produção dos alunos Socialização É um acúmulo de 
tarefas 

Um pouco na disciplina de Prática de 
Ensino, durante os estágios; a 
“burocracia’ foi com um diretor; além 
disso, foi perguntando e pedindo 
orientação   

28 Nada Nada Cada um vive em um 
“mundo diferente” 

Pedindo orientação para diretores, 
secretárias e colegas mais 
experientes; observando 

29 A disciplina dos alunos Nada Auxilia Com os colegas, na própria vivência 

30 Controlar a disciplina dos 
alunos 

Nada É positiva Perguntando e observando 

                                                 
52 Questão 54) Quais as principais exigências por parte da escola e dos seus colegas? 
Questão 55) Comente um pouco sobre a atuação da equipe técnica da sua escola. 
Questão 62) De que forma você aprendeu, ou está aprendendo, as regras da escola, as práticas necessárias, os 
rituais, os valores, ou seja, o ambiente escolar?  
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As informações acima evidenciam que três professores atuantes em 

escolas particulares não separaram as exigências por parte da escola daquelas 

dos pares. Para alguns, aspectos como socialização, união, cooperação, trabalho 

em conjunto e “no mesmo padrão” foram enfatizados como cobrança dos outros 

professores. Entretanto, a maioria dos entrevistados respondeu que os colegas 

cobram “nada” dos iniciantes.  Em relação à cobrança da escola, as respostas 

também foram diversificadas, porém evidenciaram a importância das relações de 

controle e poder no ambiente escolar. 

 Em relação aos processos de socialização com o corpo docente, os 

professores expressaram melhor as formas de pensamento, principalmente 

envolvendo questões que os levam a pensar a respeito da convivência com os 

pares, ou seja, aspectos positivos e negativos que os fazem aprender também 

com essa experiência. De todo modo, não descartam a importância desse 

convívio, seja no âmbito pessoal ou profissional.  

Durante as conversas com os professores entrevistados, eles já sinalizaram 

aspectos presentes na cultura escolar que foram sendo aprendidos e apreendidos 

no decorrer dos processos de socialização primária e secundária. Ainda como 

alunos, é possível perceber as regras, os rituais, as normas, enfim a cultura 

instaurada e transmitida nas escolas. É fato que existem as singularidades de 

cada ambiente, porém aspectos gerais, tácitos ou explícitos são evidenciados 

pelos atores. Quando os iniciantes retornam às escolas percebem alguns 

aspectos modificados, mas outros são permanentes e alguns são específicos.  

Em relação à inserção na cultura escolar, percebemos que os professores 

iniciantes, seja das escolas públicas ou das particulares, aprendem as regras, 

normas, valores, de maneira semelhante, ou seja, observam, perguntam, 

interagindo com pessoas já inseridas neste contexto que para eles ainda é 

novidade e, com o passar do tempo, vão aprendendo com as coisas funcionam. 

Contudo, alguns deixam clara a ponderação que fazem entre o que observam e a 

relação disso com seus valores próprios, embora a maioria explicite a importância 

da interação com os colegas mais experientes.   
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Para finalizar foi solicitado aos professores iniciantes de Química uma 

descrição de um dia típico de trabalho53, com a intenção de verificar a rotina 

vivenciada e contada por eles durante uma sequência de fatos, ou seja, o que os 

professores destacam e o que omitem, o que gostam de fazer e o que fazem de 

fato, além dos detalhes nos processos de socialização, quando e como ocorrem. 

Podemos, assim, refletir a respeito de alguns dados apresentados, anteriormente, 

nos diversos eixos de análise em relação à forma com que os entrevistados os 

resumem em um dia típico de trabalho nas escolas públicas ou particulares da 

cidade de Araraquara. Os comentários falam por si54:    

 

“Quando acordo, geralmente não preparo a aula porque eu não sei se vou entrar. O que eu faço é deixar uns exercícios 
prontos, eu preparo em casa porque se eu precisar entrar já tenho alguma coisa. Eu também dou uma olhada no material, 
em relação às aulas, porque se eu precisar entrar, penso como faria aquela aula. Eu chego à escola e vou para a sala dos 
professores, converso com os monitores e com os professores também, espero dar o sinal e fico esperando para ver se eu 
vou dar aula ou não. Ultimamente isso está sempre acontecendo. Quando falam que eu tenho que entrar eu pego a apostila 
vejo onde o professor parou e geralmente eu dou uma revisão da matéria. Quando eu entro, primeiro eu apago a lousa, 
porque lá os professores deixam para o professor da aula seguinte apagar a lousa, espero os alunos sentarem. Daí os 
alunos já falam: ‘o professor faltou, oba!’ Eles ficam sossegados porque não vai ter matéria nova, eles sabem que vai ter 
exercícios, ou uma revisão e eles acham melhor, então eles ficam contentes. Depois eu explico que o professor faltou e falo 
o que a gente vai fazer, depois eu peço mais um pouquinho de silêncio e aos poucos eles vão se acomodando”.  
(professora 5) 
 
 
 
 
“Tomo o café da manha na escola, leio o jornal, converso com outros professores, portanto, eu chego uns quinze minutos 
antes. Vou para a sala de aula e preparo a lousa, espero os alunos se acomodarem, ou ligo o computador (quando é uma 
aula em que vou usá-lo), depois falo bom dia e começo a aula”.  (professor 6)  
 

 
 
“Eu acordo e chego à escola mais ou menos uns 15 minutos antes de começar a aula, brinco com as secretárias, porque eu 
gosto de brincar, brinco com os monitores na sala dos professores, a gente fala um pouco dos assuntos do dia a dia. 
Depois eu vou para a aula. Eu preparo aula antes, eu nunca preparei no dia. Quando eu chego à sala de aula, os alunos 
gostam de brincar comigo, a gente brinca bastante; da porta até a lousa é difícil chegar, demora um pouco, apesar da 
distância não ser longa. Eu fecho a porta, apago a lousa e falo: ‘bom dia para todos! ’ Enquanto os alunos não responderem 
todos em uma voz só eu não paro”. (professor 7) 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
53 Questão 52) Descreva um dia típico do seu trabalho (como começa o seu dia; quando chega à escola o que 
faz; qual a rotina da escola e da sala de aula; descreva uma aula sua). 
54 As professoras 10 e 14 não responderam a essa questão porque foram as primeiras a ser entrevistadas, e a 
questão ainda não estava inserida no roteiro de entrevistas, que posteriormente foi modificado.  
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“Eu acordo cedo, 6 :00h, para eu fazer tudo com calma porque eu não gosto de fazer nada correndo e sempre gosto de 
chegar em torno de 20 minutos antes, não gosto de chegar afobada. Vou arrumando a sala, falo bom dia para os alunos, 
converso  um pouquinho com a secretária, começo a aula pontualmente, não gosto de atrasar nem 1 minuto e na hora que 
eu entro na sala de aula é como se o mundo lá fora não existisse  e  aquele tempo em que eu estou dando aula passa 
muito rápido, eu fico tão envolvida que a hora passa rápido eu esqueço que o mundo existe. Geralmente quando a gente 
está com problema a gente transfere isso pro trabalho. Comigo é ao contrário, quando eu estou com um problema eu entro 
na sala de aula, esqueço! Quando termina a aula da manhã, que é um público mais maduro, aproveita mais a aula, participa 
mais do plantão, que geralmente vai até 11h30min., eu saio, almoço, dou uma descansadinha e volto 14:00 h, mas já é uma 
aula um pouco mais cansativa porque são os alunos do terceiro ano de ensino médio,  imaturos, conversam, saem com o 
celular, toda hora tenho que ficar chamando atenção e já não é aquela aula que eu tenho prazer em dar; às vezes eu olho 
no relógio e penso ‘nossa como está demorando para acabar!’. Quando acaba essa aula, eu fico no máximo até as 16h no 
plantão de dúvidas, porque não fica quase ninguém e isso é natural todo ano acontece isso porque é um público imaturo. 
Por volta de 16h30 min. eu vou pra casa e aí é o meu horário de descanso, quando eu assisto TV, passo no supermercado, 
tomo meu banho e relaxo porque é o horário que a gente já está cansada trabalhou o dia inteiro então o banho é essencial 
pra mim, para eu voltar bem na turma da noite, mas antes eu janto. Ai sim, é uma aula gostosa porque eu já estou com a 
aula na cabeça melhoro algum termo ou tópico que, de repente, não ficou legal de manhã ou à tarde, então já é uma aula 
melhorada, com alunos mais maduros que geralmente são alunos que trabalham, é uma aula que dá para descontrair, dar 
risada, fazer brincadeiras, porque na hora que eu falo ‘chega’, eles voltam para a aula e no período da tarde não dá para 
fazer isso. O pessoal da noite tem curiosidades, eles perguntam as coisas. É incrível como os três períodos são diferentes. 
A aula da noite termina às 21:00h  e mesmo que o plantão não vá até as 22 :00h eu fico lá porque sempre tem algum aluno 
que vem me perguntar coisas sobre vestibular, se eu acho que é melhor ele fazer isso ou aquilo. As 22:00h,  como é sexta-
feira, eu vou tomar uma cerveja!. 

Aula: cumprimento todos os alunos e faço uma piadinha do tipo ‘é sexta-feira não quero ver ninguém cansado aqui, se 
vocês dormirem eu jogo água em vocês’. Eu sempre começo a aula com o titulo, por exemplo, ‘hoje eu vou falar sobre 
ligações químicas e se vocês perceberem o titulo já está explicando alguma coisa para vocês, no próprio titulo vocês já 
conseguem entender alguma coisa da estrutura’, depois eu dou uma introdução, começo bem fácil e vou aumentando o 
grau de dificuldade e quando chega mais ou menos no meio da aula eu já estou no auge do raciocínio; depois eu sempre 
resolvo exercícios com eles, para mostrar como é que se aplica numa questão, numa prova, e nesse meio tempo claro eu 
sempre busco coisas do cotidiano para falar e sempre também finalizo, tiro uma conclusão da aula, faço um apanhado, do 
tipo ‘recapitulando tudo o que a gente viu... ’ Faço um breve apanhado de três minutos de tudo o que foi falado e acabo a 
aula. Na semana seguinte eu sempre começo a aula puxando o final da anterior ‘olha gente, vocês lembram que na semana 
passada nós falamos disso? Continuando... ’ Sempre tento dar este gancho. Eu sempre me preocupo muito com o princípio, 
meio e fim, me preocupo muito com isso. Eu preciso colocar os limites na lousa para eu não me perder, só que eu vou 
falando e vou escrevendo. Às vezes eu paro de falar e escrevo alguma coisinha, mas nunca passo texto e fico de braços 
cruzados esperando eles copiarem, isso nunca! Eu acho que isso não envolve o aluno. Eu jamais daria uma aula assim”.  
(professora 8) 
 

 
 
“Saio da minha casa e vou direto para a escola, chego 15 minutos antes de começar as aulas. Preparo a aula, não em cima 
da hora, mas dias antes, ou durante aquele dia. Quando eu chego lá dificilmente tem alguém na sala dos professores, ou 
não chegou nenhum professor, ou já subiu, porque há dois horários diferentes para os cursos noturnos de Química e de 
Informática, então é difícil eu encontrar com outros professores na entrada. Quando dá o sinal eu pego o giz e subo para a 
sala de aula. Eu comprimento os alunos, falo ‘olha nós vamos continuar tal coisa’ (se for uma continuidade); ‘Lembra o que 
nós fizemos a semana passada? Então hoje nós vamos para o laboratório preparar aquela solução que nós vimos à 
semana passada, etc.’ O meu contato com os outros professores da escola é muito restrito; no intervalo é só com alguns 
professores do curso de Química. Antigamente nós tínhamos mais contato, mas também é difícil porque são só 10 minutos 
de intervalo, e o tempo de eu descer e subir eu já cansei, então eu acabo ficando na sala de aula”.  (professora 13) 
 
 
 
 
“Eu acordo mais cedo, reviso o conteúdo que vou ensinar naquele dia. Quando eu chego à escola, geralmente tem um café 
com os amigos, na sala dos professores, pego o material e vou para a sala de aula. Este ano estou fazendo diferente do 
que eu fazia antes, eu só entro na sala quando os alunos estão sentados e em silêncio, e está funcionando. Eu não 
combinei isso com eles; eu cheguei à porta, no primeiro dia, fiz uma cara feia, todo mundo ficou em silêncio e foi sentando, 
eles perceberam; quanto mais novos os alunos melhor para isso funcionar. Quando entro na sala, arrumo minhas coisas, o 
giz na lousa, minha apostila em cima da mesa, cumprimento os alunos e pergunto algo sobre a semana, alguma 
brincadeira, algum comentário, uns 5 ou 10 minutos; aí sim começo a aula”. (professor 17) 
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“Eu acordo e ainda, mesmo depois de casado, tenho o costume de fazer o café, assisto alguma notícia, reportagem, 
sempre chego à escola 10 ou 15 minutos antes; tomo o café (que é o hábito do professor, antes eu não tomava café) 
conversando com os colegas, na sala dos professores; preparo o material e vou para a sala de aula. Normalmente eu dou 
bom dia para a turma e localizo qual o assunto, capítulo do livro, página, depois eu monto a lousa e enquanto eles copiam, 
eu faço a chamada e bato um papo com aqueles que vão terminando de copiar, sobre as notícias da semana e depois 
desenvolvo a aula. Um costume que eu tenho, geralmente no primeiro dia de aula, principalmente quando eu não conheço 
a turma é mostrar a importância da Química no dia a dia. Por exemplo, um aluno me diz que vai ser jornalista e por isso, 
não precisa de Química e eu mostro que não, eu guardo recortes de jornal com matérias de jornalistas escrevendo coisas 
erradas e então eu falo: ‘você quer ser um bom repórter? Então você precisa errar pouco, todo profissional que é bom erra, 
mas erra muito pouco. Então precisa dominar algumas coisas básicas, não só na Química, mas das outras disciplinas 
também. Então se é importante, vamos aprender? Vamos aprender juntos’?” (professor 21) 
 
 
 
“Apenas dois dias da semana dou poucas aulas, os demais dou 6 aulas pela manhã. Acordo às 6 da manhã, tomo banho e 
café; às 6:40 saio de casa e chego às 6:55 na escola; vou de carro, é um conforto. Lá fora cumprimento os alunos, embora 
adolescente não é muito de falar bom dia! Comprimento os professores; às vezes rolam uns assuntos chatos logo de 
manhã. Na 1ª aula, os alunos dormem, chegam atrasados, entram no meio da aula, não têm muita disciplina com o horário. 
Conversam durante mais ou menos uns 20 minutos, sentam em bloco, com som ligado e quando tento separar e dou 
bronca, os alunos se chateiam. Mas isso depende da sala”. (professora 26) 
 

 
 
“Quando chego à escola vou para a sala dos professores, cumprimento os colegas, pego o material e espero pelo sinal. 
Quando chego à sala de aula, cumprimento os alunos, coloco a data na lousa, peço para arrumarem as carteiras em fila e 
inicio a aula sempre puxando alguma coisa da aula passada”. (professora 27) 
 

 
 
“Eu costumo preparar as aulas antes, normalmente eu preparo um ou dois dias antes. As apostilas já vêm prontas, é a 
proposta curricular que só tem que dar uma olhada naquilo para saber o conteúdo que você vai dar e tentar levar para a 
realidade, porque tem muita coisa ali que não dá para aplicar numa escola pública, falta material, falta laboratório, falta tudo, 
então a gente tem que tentar trazer aquilo para a realidade da escola. Costumo chegar mais ou menos no horário, uns 10 
ou 5 minutos antes, na escola. A sala dos professores depende de cada escola, na atual que eu estou hoje, é bem 
receptiva, os alunos são carentes e os professores são mais receptivos, então há um bom diálogo entre professores e esse 
diálogo seria sobre coisas não relacionadas à escola; são assuntos do dia a dia o que acontece. Depois bate o sinal e eu 
costumo ir para sala de aula e esperar os alunos entrar porque eles entram um pouquinho atrasados. Isso é assim em todas 
as escolas, todos entram atrasados. Daí começa a minha aula, eles entram e eu cumprimento, porque se você entra e não 
fala boa noite, eles reclamam. Depois eu começo a abordar o conteúdo, a introdução sobre o conteúdo que vou lecionar. 
Normalmente nas aulas não dá para você conseguir segurar a atenção deles, em qualquer que seja a escola, por mais de 
30 minutos, onde as aulas são de 45 ou 50 minutos, aí você tem que deixar eles assim mais relaxados, normalmente eles 
terminam de copiar alguma coisa da lousa e batem um papo entre si. Isso é fato! O horário normal é 50 minutos, só que 
você não consegue segurar a atenção deles os 50 minutos! Em qualquer período, não dá!” (professora 28) 
 
 
 
“Eu acordo, vou para escola, não preparo nada de manhã. Na escola, arrumo o material, que fica na escola. Na sala dos 
professores, a gente bate um papo, um pouquinho, sobre assuntos diversos. Na sala de aula, sento e espero os alunos se 
acomodarem, geralmente faço a chamada, mas quando não faço a chamada no início, porque estou atrasado com a 
matéria, chego, acomodo os alunos e já começo a explicação, atividade ou o que tem que ser feito, se não fiz a chamada 
no início, faço no final”.  (professor 29) 
 
 
 
“Eu acordo, já tenho as aulas preparadas, porque preparo ao longo da semana. Quando chego à escola vou para a sala dos 
professores, vou ver meus colegas, vou preparar o material que vou precisar. A gente espera todo o corpo docente ir para a 
sala de aula e fazemos a triagem dos que faltaram. Nós mesmos (os próprios professores eventuais) distribuímos as aulas, 
porque como a gente já tem um ciclo de trabalho, vamos delegando: ‘você vai para tal sala, substituir tal professor que é da 
sua área, você vai para aquela outra, etc.’. Quando eu entro na sala recepciono os alunos, falo bom dia, se é segunda-feira 
eu pergunto como foi o final de semana, porque eles vêm com a bagagem cheia de coisas, sempre tem algo que a gente 
pode trabalhar em sala porque eles têm muita informação. Faço a chamada, para eles acalmarem; falo para eles o assunto 
que vou trabalhar, que para aquilo é necessário tal conhecimento, por exemplo, de matemática, etc.” (professor 30) 
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Os depoimentos reforçam algumas regularidades enfatizadas ao longo 

deste trabalho, ou seja, modos de agir semelhantes entre os professores, seja das 

escolas públicas ou particulares, considerando as particularidades de cada escola.  

Além disso, foi semelhante a rotina do professor eventual (30) atuante em escolas 

públicas, em relação a da monitora (5) da escola particular, pois ambos vão para 

às escolas sem saber o que exatamente vai acontecer naquele dia, ou seja, se 

vão dar aulas, para quais alunos e sobre qual conteúdo. 

Neste capítulo os professores puderam expressar diversas situações da 

vivência escolar, enfocando aspectos da socialização secundária, embora em 

muitos momentos elementos da socialização primária emergissem, retomando 

questões evidenciadas no capítulo anterior. Esta articulação entre os aspectos 

biográficos e relacionais que permearam os resultados desta pesquisa serão 

explorados no Capítulo 5, que discute a construção da identidade docente.   
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CAPÍTULO 5 

 

A construção da identidade docente 

 

Este estudo privilegiou os professores iniciantes de Química, no contexto de 

sua inserção na cultura escolar do nível médio de ensino, retomando aspectos das 

suas trajetórias, no sentido de evidenciar, também, os aprendizados sobre a 

profissão docente decorrentes dos processos de socialização vivenciados por 

eles.    

Berger e Luckmann (2007) definem socialização pautada em um processo 

de apreensão do mundo como realidade social dotada de sentido. O ponto inicial 

deste processo é a interiorização de um acontecimento objetivo como 

manifestação de processos subjetivos de outros que se tornam significativos para 

o indivíduo. A socialização, portanto, pode ser definida “como a ampla e 

consistente introdução de um indivíduo no mundo objetivo de uma sociedade ou 

de um setor dela” (p. 175).  

Os processos de socialização são classificados pelos autores em dois 

momentos principais: o primeiro — “socialização primária” — é experimentado 

ainda na infância pelo indivíduo que, em virtude dela, torna-se membro de uma 

sociedade. Subsequente está a “socialização secundária”, que introduz o indivíduo 

já socializado em novos setores do mundo, entre eles o do trabalho. Desta forma, 

os autores ampliam o conceito de socialização do campo escolar e da infância, 

permitindo que se aplique ao campo profissional e que se conecte às 

problemáticas das mudanças sociais. Portanto, ao longo da sua existência, o 

indivíduo se socializa interiorizando normas, valores e disposições, seja no seu 

grupo de origem, onde transcorre sua primeira infância, ou em outro grupo no qual 

quer se integrar como, por exemplo, no mundo profissional. 

Desde o nascimento o indivíduo encontra-se inserido em uma estrutura 

social com significados impostos. A família é a sua primeira referência de 

linguagem, crenças, valores, símbolos que, de algum modo, são “filtrados” do 
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mundo real, transformando-o em único. A imposição dos significados ocorre de 

várias maneiras, porém a interiorização só se realiza quando há alguma 

identificação. A criança absorve atitudes e papéis ao seu redor, tornando-os seus, 

uma vez que não há escolha ou possibilidade de outros rearranjos. Dessa forma, o 

mundo interiorizado na socialização primária torna-se muito firme e tem um valor 

extremamente importante, afinal, nesta etapa é construído o primeiro mundo que 

permanece sendo o “mundo doméstico” por mais que o indivíduo se afaste dele.  

Os dados desta pesquisa mostraram as fortes raízes desses primeiros 

processos nas falas dos sujeitos, pois em vários momentos os entrevistados 

explicitaram suas marcas, principalmente em relação aos incentivos, dificuldades 

e valores incorporados pela família, permeando suas trajetórias escolares e 

emergindo no exercício da profissão docente.  

Além do ambiente familiar a criança vivencia outras relações que compõem 

a sociedade, entre elas, as da escola, onde se intensificam algumas interações e 

se iniciam outras, desencadeando desdobramentos dos processos de 

socialização, pois como afirma Canário (1992): 

 
O estabelecimento de ensino como totalidade não redutível à soma das 
práticas dos seus membros, nem à soma dos elementos que o compõem, 
corresponde a uma forma determinada, susceptível de mudar, de 
organização das relações entre os seus diversos componentes materiais 
e humanos. A forma assumida, em cada momento, por esse sistema de 
relações é o resultado da ação, mais ou menos consciente, dos 
indivíduos. É o produto, em permanente elaboração e reelaboração, da 
ação humana. (Canário, 1992, p. 184) 
  
 

Neste sentido, a escola ajuda na incorporação dos papéis sociais e 

compreensão do seu lugar no mundo. Durante a socialização primária isso implica 

circunstâncias dotadas de emoção proporcionando à criança absorver atitudes 

gerando um processo de identificação; embora ela não seja simplesmente passiva 

nesse processo, são os adultos próximos que estabelecem as regras do jogo, tais 

como, pais, familiares e professores que desempenham fundamental importância 

nos processos de socialização. 
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5.1) Aprendizados decorrentes da socialização primária e secundária a 

respeito da  profissão docente  

 

  Entre os papéis absorvidos na socialização primária, estão aqueles 

relacionados ao campo profissional, pois as crianças percebem as relações de 

trabalho da mãe, pai, professores, enfim dos adultos ao seu redor. Até mesmo nas 

brincadeiras estes papéis se manifestam, considerando que as crianças utilizam 

linguagem, símbolos e algumas atitudes tentando imitar os profissionais presentes 

em seu convívio, dentre eles, o (a) professor (a). Portanto, a construção da 

identidade docente se inicia, em geral, como estudante na trajetória escolar, se 

firma na formação inicial e se prolonga durante o exercício profissional. Isso 

requer um processo individual e coletivo e de natureza dinâmica.  

Neste estudo percebe-se o forte impacto da vivência escolar nos sujeitos, 

especialmente quando destacam as marcas e os incentivos deixados por modelos 

e não modelos de professores. Na trajetória escolar são interiorizadas matrizes de 

aprendizagem, envolvendo representações de quem somos, que lugar e tarefas 

nos cabem e quais relações se estabelecem. Afinal “(...) para cada aluno, ir à 

escola todos os dias durante anos constitui, em si mesmo, uma multidão de 

oportunidades de aprendizagem, de construção de si próprio, que não são objeto 

de qualquer programa formal” (Hutmacher, 1992, p. 49).  

Em relação à área de Química, alguns entrevistados destacaram a 

importância dos professores do ensino médio, no sentido de “despertar” para os 

conhecimentos específicos direcionando para o curso superior de Química. 

Quando questionados, por exemplo, a respeito da escolha da profissão, apenas a 

metade dos entrevistados optou pela docência. A ênfase na Química foi destacada 

pela empatia com a área de exatas ou porque tiveram incentivos dos considerados 

“bons professores” e “que despertaram o gosto pela Química”, reforçando, assim, 

a identificação com elementos interiorizados nos processos de socialização.      

De modo geral, os iniciantes na carreira enfatizaram a importância de seus 

professores para o aprendizado da profissão. Detalharam situações vivenciadas 

na condição de alunos que, de alguma forma, deixaram marcas positivas ou 
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negativas projetando sua atuação como professores, ou seja, por meio dos 

modelos ou não modelos que tiveram na trajetória escolar (incluindo o ensino 

superior), explicitavam atitudes e comportamentos que reproduziam ou não no 

desempenho da profissão. No cotidiano com seus alunos, os professores 

evidenciam saberes recuperados das suas trajetórias, comparando-os com a 

situação de “estar do outro lado”.  

Estes são aspectos interiorizados desde a infância, no seio da família que 

se consolidaram no ambiente escolar, proporcionando ao indivíduo tornar-se 

membro de uma sociedade. “Dito de maneira mais precisa, a interiorização neste 

sentido geral constitui a base primeiramente da compreensão de nossos 

semelhantes e, em segundo lugar, da apreensão do mundo como realidade social 

dotada de sentido” (Berger e Luckmann, 2007, p. 174). Dentre esses saberes 

estão os relacionados ao papel do aluno e ao do professor no ambiente escolar. 

Como os alunos devem se comportar? E os professores, como devem agir? O que 

é ser professor? Enfim, várias questões discutidas pelos entrevistados utilizando 

referências da “socialização primária”, enfocando elementos interiorizados de tal 

forma a concordarem que devam ser transmitidos às novas gerações de filhos ou 

alunos.  

Uma das questões norteadoras desta pesquisa enfocou o pensamento dos 

iniciantes em Química a respeito dos saberes necessários para o exercício da 

profissão docente. Os dados surpreenderam pela diversidade de respostas em 

relação a isso. Os professores falaram sobre o próprio trabalho em relação às 

dificuldades, sucesso, satisfação, aspectos positivos e negativos, avaliando e 

evidenciando, além dos elementos próprios da socialização secundária, também 

aspectos da socialização primária na composição dos saberes necessários para o 

desenvolvimento do trabalho docente, focalizando principalmente as interações 

com os agentes socializadores.   

Neste processo de construção da identidade docente, alguns aspectos 

podem entrar em conflito com aqueles incorporados no decorrer da sua trajetória, 

levando a possíveis crises causadas pelo reconhecimento de que aquele mundo 
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herdado não é o único existente, embora tenha uma localização social muito 

particular.  

A ruptura com aspectos da socialização primária, segundo Berger e 

Luckmann (2007), pode ocorrer no confronto com situações consideradas mais 

satisfatórias ou mais consistentes no que tange aos saberes e relações sociais e 

que se ligam às pressões exercidas sobre os indivíduos para o êxito do processo 

de transformação social e não somente de reprodução da ordem social. Esses 

confrontos ocorrem em geral durante a socialização secundária, porém 

dificilmente essa consegue apagar totalmente a identidade geral construída na 

socialização primária, podendo, porém, transformar uma identidade especializada 

em outra, sob condições institucionais bem definidas.  

Nota-se que, em alguns casos, as marcas da socialização primária são 

mais evidentes; alguns professores falam muito do ambiente familiar ou de alguns 

professores da educação básica, lembrando atitudes e exemplos a serem 

seguidos. Em outros, os docentes deixam implícito nas suas formas de agir e 

pensar, significados interiorizados de forma tão intensa que em virtude desta 

identificação generalizada ocorre a identificação consigo mesmo alcançando o 

efeito da estabilidade e continuidade, que se reflete no campo profissional 

docente. Neste sentido, Nóvoa (1992) faz um destaque interessante que ilumina 

nossa discussão: 

 
A afirmação de Jennifer Nias (1991) não prima pela originalidade, mas 
hoje ela merece ser de novo escutada: ‘O professor é a pessoa; e uma 
parte importante da pessoa é o professor’. Estamos no cerne do 
processo identitário da profissão docente que, mesmo nos tempos áureos 
da racionalização e da uniformização, cada um continuou a produzir no 
mais intimo da sua maneira de ser professor. (Nóvoa, 1992, p. 15)  
 
 

Embora existam algumas semelhanças nos dados gerais desta pesquisa, 

como no caso da origem humilde das famílias e o percurso pelas escolas públicas, 

inclusive no ensino superior, os professores apresentam aprendizados diferentes, 

refletindo singularidades nas suas histórias de vida, proporcionando dados 

específicos para o desenvolvimento de suas próprias respostas e construção das 

diferentes identidades docentes. Portanto, são elementos das suas biografias 
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amparados por situações relacionais que permanecem no contexto da profissão, 

mesmo quando confrontados com formas de agir no ambiente de trabalho, ou, que 

vão sendo modificados de acordo com novos processos de identificação nos 

ambientes institucionais.  

Isso se constata, por exemplo, quando os iniciantes esclarecem como 

reagem diante da recepção em uma determinada escola ou quando recebem 

conselhos dos mais experientes; a maioria dos entrevistados afirmou que segue 

“aquilo que se adapta” a sua realidade, ou seja, há ponderação em relação ao que 

lhe é apresentado, e mesmo que seja necessário aderir para manter sua 

sobrevivência naquele ambiente ou grupo, isso é feito de forma questionada e não 

imposta como na socialização primária. A socialização secundária necessita ser 

reforçada por técnicas específicas para produzir o processo de identificação e isso 

vai depender das motivações do indivíduo para a aquisição de novos 

conhecimentos. 

Neste sentido, uma das hipóteses apresentadas na introdução desta 

pesquisa se confirma, ou seja, os professores iniciantes são levados a endossar 

ou a recusar as identificações que recebem das instituições, assim como na 

relação com os pares e demais atores da escola, de acordo com os percursos 

vivenciados ao longo de suas trajetórias. Os dados mostram que a maioria dos 

professores não aceita passivamente as imposições da socialização secundária; é 

necessário convencimento para que ocorram mudanças ou rupturas em relação 

aos aspectos interiorizados durante a socialização primária.         

Assim, há a necessidade de precisar quais são as relações que unem a 

identidade geral, resultante da socialização primária, às especializadas que se 

formam ao longo da socialização secundária, considerando que a identidade não é 

dada, mas sim construída e deverá ser (re) construída em uma incerteza maior ou 

menor e mais ou menos duradoura.  

Neste sentido, o processo de socialização nunca será total e a socialização 

primária também não é para sempre, embora seja a base para outras etapas, 

cada vez mais independentes das determinações biológicas e dependentes das 

determinações sociais, ou seja, incorporadas pelos indivíduos por meio de sua 
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vivência, como é o caso da socialização secundária, que se caracteriza pela 

interiorização dos chamados “submundos institucionais” e está ligada à aquisição 

de funções específicas com raízes na divisão do trabalho.    

 Parte dos “submundos institucionais” é incorporada durante a formação 

inicial, neste caso, os cursos de Licenciatura em Química que, como explícito no 

próprio nome, deve ser inicial, de caráter introdutório de uma preparação que não 

pretende ser total. De modo geral, porém, os iniciantes na carreira docente, a 

princípio, não reconhecem esse caráter introdutório, estabelecendo a universidade 

como o lugar que “deveria” preparar os futuros professores, mas não o faz. Na 

medida em que vão vivenciando situações práticas, adquirindo experiência 

docente no cotidiano escolar, começam a perceber que a formação é um processo 

constante no decorrer da prática docente. Embora o contato com o mundo do 

trabalho deva ser iniciado ainda nos cursos de Licenciatura, especialmente nos 

estágios das disciplinas pedagógicas (como Prática de Ensino), é a imersão no 

ambiente escolar que, de fato, constrói o aprendizado sobre a profissão.  

Os dados deste estudo corroboram isso, pois algumas questões do roteiro 

de entrevistas procuraram pistas sobre onde se aprende a ser professor e todos 

os entrevistados destacaram a prática e a vivência escolar como fundamentais 

para o aprendizado da profissão docente. Embora alguns iniciantes destaquem 

influências das suas trajetórias escolares, é no exercício da profissão que são 

adquiridos conhecimentos, competências, atitudes com características próprias, 

geralmente em contextos desconhecidos, envolvendo um processo de transição 

de estudante para professor. Neste sentido, outra hipótese se confirma, pois a 

construção operacional da identidade docente implica, também, a aquisição de 

saberes legítimos que permeiam elaboração de estratégias práticas e a afirmação 

de uma identidade reconhecida, envolvendo o compartilhamento de linguagem, 

códigos e sua utilização em relações diretas no campo profissional.  

Estes resultados são tanto estáveis quanto provisórios nos processos de 

socialização, especialmente considerando que os professores iniciantes 

geralmente vivenciam vários ambientes escolares pelos diversos motivos já 

discutidos. São, portanto, aprendizados constantes em situações diversas que 
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necessitam ser rapidamente incorporados para a sobrevivência na carreira. Alguns 

entrevistados, principalmente os atuantes em escolas públicas, acreditam que 

essa vivência diversificada traz aspectos positivos em relação a sua formação 

demonstrando a percepção dos sujeitos em relação a si mesmos, suas histórias 

de vida, a importância das influências externas articuladas às internas, ou seja, os 

processos de socialização proporcionando a construção de suas identidades.    

As situações vivenciadas na escola propõem aos professores movimentos 

de adaptação com a cultura escolar. De fato, os resultados deste estudo 

comprovam a hipótese da existência de uma cultura instaurada, sedimentada e 

diferente em cada organização escolar, com alguns aspectos comuns e outros 

variantes – uma cultura que é evidenciada nos processos de socialização entre os 

atores da escola. Os entrevistados destacaram fatos que levaram ao 

favorecimento ou ao desconforto, no momento da entrada na profissão, em 

relação ao sentimento de pertença àquele determinado grupo ou instituição. Em 

seus depoimentos os professores enfatizaram as interações, principalmente em 

relação ao acolhimento por parte dos superiores, pares e até mesmo dos alunos e 

o bom relacionamento entre as pessoas como aspectos fundamentais para o 

desenvolvimento de seu trabalho em sala de aula. 

Nesta linha emergem pistas indicadoras de provável resposta para outras 

questões norteadoras deste trabalho: o que faz com que um professor iniciante de 

Química se socialize mais facilmente ou não em uma determinada instituição 

escolar? Quais são as interferências da organização escolar nesse processo? A 

socialização desse professor é diferente se compararmos aspectos das escolas 

públicas e das particulares?  

Apesar das escolas serem consideradas como espaços coletivos de 

trabalho, envolvidos por uma trama de relações, percebe-se que suas 

características são específicas de acordo com a cultura instaurada e própria de 

significados, valores, tradições e regras. Existem algumas regularidades presentes 

no ambiente escolar que permanecem e se reproduzem nas gerações de alunos 

como, por exemplo, os espaços formais, as regras gerais de funcionamento, as 

relações de poder, hierarquias, entre outros aspectos reproduzidos. Isso se 



203 
 

 

constata na fala de alguns professores quando questionados a respeito do que a 

escola mudou em relação ao seu tempo de aluno. Alguns simplesmente 

respondem “nada” ou “em relação às praticas, nada mudou”. Isso representa 

aspectos instaurados culturalmente que determinam algumas situações comuns a 

todos os ambientes escolares. Entretanto, há particularidades nas formas de agir e 

pensar no interior desses ambientes, diferenciando-os nos detalhes das 

interações; dito de outra maneira, a escola constrói sua cultura mantendo algumas 

práticas e alterando outras de acordo com os agentes que a compõem, 

proporcionando um cruzamento de culturas que provoca tensões, aberturas, 

restrições e contrastes na construção dos significados. 

Os professores evidenciaram, em seus depoimentos, algumas diferenças 

que podem influenciar nos processos de socialização e, consequentemente, no 

desenvolvimento do seu trabalho. Entre as principais diferenças estão aspectos 

voltados para as relações de poder expressas pelos dirigentes na organização 

escolar, principalmente quanto à recepção dos iniciantes, considerados “sem 

experiência”, geralmente novos de idade, na profissão, na escola e, às vezes, na 

cidade ou região. Além disso, as interações e aceitação dos pares, principalmente 

dos mais experientes, representam fortes influências para a facilidade nos 

processos de socialização dos iniciantes. Isso é recorrente tanto na fala dos 

professores que atuam em escolas públicas, como na daqueles que desenvolvem 

o trabalho nas escolas particulares, evidenciando que isso não é um aspecto 

específico de uma determinada rede de ensino. Portanto a socialização do 

professor iniciante de Química não é diferente se compararmos as escolas 

privadas e as públicas, mas se diferencia em cada ambiente escolar em face da 

cultura própria de cada escola. 

Neste sentido, uma das hipóteses deste estudo, em parte não se confirma, 

pois não se pode afirmar uma distinção significativa entre as escolas públicas e 

particulares da cidade de Araraquara. Há sim, singularidades e regularidades em 

cada escola, independente da rede de ensino, e alguns entrevistados reforçam 

esse fato quando afirmam existir diferenças inclusive entre escolas que “tem o 

mesmo dono” ou o mesmo sistema de material didático. Portanto, nas escolas de 
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ensino médio estudadas, há diferenças em relação ao grau de liberdade e 

autonomia do professor e isso mostrou ter forte influência nas interações que os 

atores desenvolvem entre si e, consequentemente, na construção de suas 

identidades profissionais.  

Além das diferenças inerentes a cada ambiente escolar há diferenças entre 

as histórias de vida dos atores que o compõem, havendo, portanto, em um mesmo 

ambiente, como diria Pérez Gómez (1998), um “cruzamento de culturas”, 

significados, valores que vão se associando por meio de rupturas e continuidades, 

dando forma ou corpo a um determinado grupo, no caso dos professores, o “corpo 

docente”. Esse corpo docente, cuja cultura é central na unidade escolar (Pérez 

Gómez, 1998), encontra-se infiltrado na cultura da escola e acaba por determinar 

outros valores, regras, normas, rituais que podem ir ao encontro ou de encontro 

com a biografia desse grupo e, neste sentido, o movimento de articulação entre os 

elementos interiorizados e dados como certos podem perder estabilidade, 

provocando choques com o novo ou com o que já é considerado legítimo. Por 

outro lado, esses mesmos aspectos podem ser reafirmados como realidade, 

proporcionando o sentimento de pertença.       

Dessa forma, novas pistas emergem para que outra questão norteadora 

deste trabalho possa ser respondida: o processo de socialização profissional do 

professor iniciante de Química envolve a apropriação da cultura escolar no 

aprendizado das regras, normas, valores, rituais, enfim, elementos que compõem 

a rotina da escola. No entanto, isso se faz articulando os aspectos biográficos e os 

relacionais ou os internos e os externos, ou seja, existe uma forte relação entre a 

história de vida de cada indivíduo e o contexto social que vai se ampliando durante 

sua trajetória, de tal forma a construir sua identidade. 
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5.2) Articulação entre os processos identitários para a construção da 

identidade profissional dos professores iniciantes de Química 

 

A construção da identidade docente está relacionada aos processos de 

socialização primária e secundária vivenciados pelo indivíduo ao longo de sua 

trajetória. É no âmbito das múltiplas interações que emerge a identidade, embora 

inacabada e expressa em diversas perspectivas.  

Este estudo adotou a perspectiva da teoria sociológica da identidade de 

Claude Dubar (2005) que a entende 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” (p.136).  

Neste sentido se recusa a distinguir identidade individual de identidade 

coletiva, para fazer da identidade social uma articulação entre a transação interna 

ao indivíduo e a externa entre o indivíduo e as instituições com as quais ele 

interage. Por isso não pode ser dissociada de mecanismos de mobilidade social, 

uma vez que se trata de um processo existente entre a “identidade para si” e a 

“identidade para os outros”.    

Segundo o autor, a identidade é pautada em mecanismos de identificação, 

onde cada indivíduo é identificado por outro, podendo recusar essa identificação e 

se definir de outra maneira. Seja na aceitação ou na recusa a identificação utiliza 

duas categorias, socialmente disponíveis e mais ou menos legítimas em diferentes 

níveis, denominadas de atribuição que visa definir “que tipo de homem (ou mulher) 

você é”, isto é, a “identidade para os outros” e atos de pertencimento que 

exprimem “que tipo de homem (ou mulher) você quer ser”, ou seja, “a identidade 

para si”. Portanto, é por meio das interações que o indivíduo é levado a aceitar ou 

a recusar as identificações que recebe dos outros ou das instituições.  

A partir dessa perspectiva e no contexto da profissão docente, “(...) Uma 

boa parte do que é pensável/impensável, possível/impossível, numa escola 

negocia-se através de inúmeros diálogos interiores, de cada um consigo próprio e 

com os outros (interiorizados)” (Hutmacher, 1992, p. 50). São constantes 
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movimentos entre os processos heterogêneos classificados por Dubar (2005) 

como biográfico e relacional – que proporcionam aos professores a construção de 

suas identidades docentes.  

O processo identitário biográfico forma e socializa o indivíduo, na infância, 

impondo uma identidade sexual, étnica e de classe social, que é herdada da 

família, dos pais ou de quem tem a incumbência de educá-lo; efetivamente essa é 

a primeira identidade vivenciada e experimentada pela criança. Entretanto, é no 

convívio com os outros, especialmente no ambiente escolar com os professores e 

colegas, que se constitui a primeira identidade social: “(...) Esta não é escolhida, 

mas conferida pelas instituições e pelos próximos com base, não somente nos 

pertencimentos étnicos, políticos, religiosos, profissionais e culturais de seus pais, 

mas também em seu desempenho escolar” (Dubar, 2005, p. 147). Portanto, é 

possível reafirmar a importância da escola básica como decisiva para a 

construção da identidade social do indivíduo. Nessa dualidade entre a identidade 

herdada e a escolar visada, desenvolvem-se, ao longo da vida, as estratégias 

identitárias que podem proporcionar mecanismos de rupturas ou de continuidades 

em suas trajetórias. 

Segundo o autor, a saída do sistema escolar e a confrontação com o 

mercado de trabalho estão entre os acontecimentos mais importantes para a 

identidade social, resultando em um momento essencial da construção de uma 

identidade autônoma, pois há confrontações de formas sociais diversas e:  

 

(...) É do resultado dessa primeira confrontação que dependerão as 
modalidades de construção de uma identidade ‘profissional’ básica que 
constitua não somente uma identidade no trabalho, mas também e, 
sobretudo uma projeção de si no futuro, a antecipação de uma trajetória 
de emprego e a elaboração de uma lógica de aprendizagem, ou melhor, 
de formação.  (Dubar, 2005, p. 149)  
 
 

A “identidade para si” não é definitiva e é regularmente confrontada, bem 

como está destinada a sucessivos ajustes, principalmente no ambiente de trabalho 

e na diversidade de interações inerentes a ele. Os indivíduos necessitam participar 

de alguma forma de atividades coletivas, intervindo de alguma maneira com suas 
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representações. Os resultados dependem de quem se engaja ou de quem é 

engajado.  

Desta forma, o cerne do processo identitário relacional está no caráter 

estruturante da “identidade para o outro” e na construção de uma identidade 

virtual, ou seja, a questão está organizada em torno do reconhecimento ou do não 

reconhecimento das competências, dos saberes e das imagens de si, pelos e nos 

investimentos relacionais dos indivíduos.  

No contexto dos dois processos identitários, compreende-se melhor a 

necessidade da articulação entre eles, pois: 

 
 (...) Se o processo biográfico pode ser definido como uma construção no 
tempo, pelos indivíduos, de identidades sociais e profissionais a partir de 
categorias oferecidas pelas instituições sucessivas (família, escola, 
mercado de trabalho, empresa...) e consideradas a um só tempo 
acessíveis e valorizadoras (transação ‘subjetiva’), o processo relacional 
concerne ao reconhecimento, em um momento dado e no interior de um 
determinado espaço determinado de legitimação, das identidades 
associadas aos saberes, competências e imagens de si propostos e 
expressos pelos indivíduos nos sistemas de ação. A articulação desses 
dois processos representa a projeção do espaço-tempo identitário de 
uma geração confrontada com as outras em sua trajetória biográfica e em 
seu desenvolvimento espacial. As formas sociais dessa articulação 
constituem ao mesmo tempo a matriz das categorias que estruturam o 
espaço das posições sociais (alto/baixo, mas também no/fora do 
emprego) e a temporalidade das trajetórias sociais 
(estabilidade/mobilidade, mas também continuidade/ruptura). (Dubar, 
2005, p. 156)  
 
 

 Os resultados desta pesquisa evidenciaram constantes articulações entre 

esses processos autônomos e heterogêneos. Por um lado, os professores 

iniciantes mostraram solidez em alguns aspectos interiorizados durante suas 

histórias individuais, mantendo-os, apesar das imposições encontradas no 

ambiente de trabalho. Por outro lado, reconhecem a importância do convívio com 

os pares, o aprendizado com os mais experientes e demais agentes do ambiente 

escolar, o que os leva, em alguns momentos, à identificação com características 

consideradas legítimas e necessárias para o reconhecimento no grupo ou na 

instituição, mantendo, assim, sua sobrevivência nesta etapa inicial da carreira 

docente.  
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A institucionalização da carreira docente constitui, portanto, uma realidade 

social e coletiva, em que os indivíduos são direcionados a seguir a trajetória dos 

precedentes, desempenhando papéis que remetem a normas, nem sempre 

formais, que são apreendidas durante processos de socialização profissional nas 

escolas. Entretanto, a construção das identidades docentes não se reduz somente 

a isso, mas envolve também aspectos individuais e coletivos, estáveis e 

provisórios, que resultam nas identidades dos sujeitos, que são marcadas pela 

dualidade dos processos relacional e biográfico presentes no processo de 

construção da identidade profissional dos indivíduos.     

A respeito deste tema ainda há mais perguntas que respostas, entretanto 

algumas considerações a respeito deste estudo serão anunciadas no capítulo 

seguinte.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Neste capítulo estão reunidas algumas considerações a respeito do 

levantamento feito nas 29 escolas de ensino médio da cidade de Araraquara/SP, 

visando compreender como se dá o processo de socialização e construção de 

identidade do professor iniciante de Química em face da cultura da escola, 

privilegiando a voz do professor, uma vez que: 

 
(...) particularmente no mundo do desenvolvimento dos professores, o 
ingrediente principal que vem faltando é a voz do professor. Em primeiro 
lugar, tem-se dado ênfase à prática docente do professor, quase se 
podendo dizer ao professor enquanto ‘prático’. Necessita-se agora de 
escutar acima de tudo a pessoa a quem se destina o ‘desenvolvimento’. 
Isto significa que as estratégias a estabelecer devem facilitar, maximizar 
e, em sentido real, surpreender a voz do professor. (Goodson, 1992, p. 
69). 
 

Minha experiência como professora na disciplina Prática de Ensino de 

Química, em um curso de Licenciatura, proporcionou-me a oportunidade de 

conviver com as angústias, os medos, as inovações ou as reproduções, o prazer 

ou o desprazer dos primeiros contatos dos futuros professores com a experiência 

docente, o que despertou em mim algumas inquietações motivando minha 

Dissertação de Mestrado (Furlan, 2004) em que discuto aspectos da cultura 

escolar e estudantil dos licenciandos em Química. Esse trabalho reuniu aspectos 

da cultura veiculada nas escolas a respeito da formação docente mostrando que 

seus atores reagem aceitando, recusando ou criando situações inesperadas. Além 

disso, os levantamentos realizados deixaram pistas da ausência de estudos 

envolvendo o professor atuante no ensino médio — especialmente o de Química 

— e a sua entrada na profissão.  

Em busca de um panorama maior, com as principais tendências de 

pesquisa, os referenciais teóricos, os resultados e possíveis lacunas, para ampliar 

e atualizar minha visão sobre o tema formação docente, procurei maior contato 
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com a produção acadêmica, identificando e selecionando estudos significativos 

para a construção do problema a ser investigado. 

No universo de estudos sobre aspectos da Formação Docente constatou-se 

que, apesar de bastante estudado, ainda há muito a ser explorado, principalmente 

sobre o início da carreira docente e as relações do professor com a cultura da 

escola, em seu processo de socialização e construção de identidade profissional.  

Alguns autores contribuíram para melhor entendimento dessas questões. 

Entre eles, Huberman (1992) e Marcelo (1999) intensificaram a perspectiva da 

“carreira”, de forma a estruturar tendências no ciclo de vida profissional dos 

professores, considerando o desenvolvimento da carreira, não como uma série de 

acontecimentos, mas como um processo, podendo ocorrer oscilações e 

descontinuidades envolvendo possíveis interferências de aspectos pessoais, 

profissionais e contextuais nas diferentes etapas da vida profissional e pessoal do 

professor.  

Esse percurso, segundo Huberman (1992), pode ser delimitado analisando-

se, de acordo com a “literatura clássica”, as fases perceptíveis da carreira de 

professor. A primeira delas é considerada como a fase relativa ao professor 

principiante, o que denomina a entrada na carreira, que trata dos primeiros anos 

de docência e que inclui mecanismos de descoberta e sobrevivência, podendo 

chegar ao tema global da exploração. 

Em relação ao contexto que caracteriza a prática docente existe uma 

abordagem de interpretação e investigação no processo de iniciação que destaca 

os elementos sociais e culturais envolvendo os processos de socialização dos 

principiantes. Nessa abordagem Marcelo (1999) estuda como os novos 

professores aprendem e interiorizam a cultura escolar em que se inserem. 

Os processos de socialização devem ser assumidos como adaptações 

mútuas entre o indivíduo, os pares e a organização escolar e, portanto, as 

trajetórias de vidas e aspectos interiorizados são muito relevantes no contexto de 

possíveis conflitos existentes, principalmente no que tange à entrada no mercado 

de trabalho. Neste sentido, Tardif (2002) alerta para uma articulação entre os 

aspectos sociais e individuais no contexto mais amplo do estudo da profissão 
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docente, defendendo que, uma vez que os professores possuem uma formação 

comum e trabalham em uma mesma instituição, estão sujeitos a 

condicionamentos e recursos comparáveis e suas práticas ou representações 

somente ganharão sentido quando colocadas em destaque em relação à situação 

coletiva de trabalho, ou seja, envolvendo processos de socialização, em que 

certos saberes são interiorizados, adaptados, modificados ou definidos ao longo 

da carreira profissional.  

A modelagem da carreira é, portanto, fruto das interações dos indivíduos e 

das ocupações, podendo modificar tanto a trajetória desses indivíduos, quanto a 

das ocupações que eles assumem. Entretanto, a construção das identidades 

docentes não pode se reduzir somente a esses discursos; há que se considerar, 

também, um conjunto de variáveis, tais como, a biografia do sujeito, envolvendo 

questões da sua história familiar e pessoal no conjunto dos diversos processos de 

socialização, além de aspectos relacionais, coletivos, vivenciados na sociedade.      

Nesta linha, Berger e Luckmann (2007) trazem grande contribuição quando 

afirmam que estar em sociedade significa participar da dialética da sociedade. 

Entretanto, o indivíduo não nasce membro desta sociedade; nasce com a 

predisposição para isso e, posteriormente, torna-se integrante dela, constituindo 

sua base para compreensão dos semelhantes, além da apreensão do mundo 

como realidade social dotada de sentido. Isso só se torna possível pelos 

processos da socialização; a primeira, classificada pelos autores como 

“socialização primária” é experimentada ainda na infância pelo indivíduo que, em 

virtude dela, torna-se membro de uma sociedade. Subsequente está a 

“socialização secundária”, ou seja, um processo que introduz o indivíduo já 

socializado em novos setores do mundo, entre eles, o do trabalho, que no caso 

desta pesquisa focaliza a profissão docente.  

O professor, assim como qualquer indivíduo, nasce inserido em uma 

estrutura social e, na medida em que encontra significados para sua localização 

nessa estrutura, torna-se membro da sociedade, interiorizando-a e constituindo 

assim seu primeiro mundo. Contudo, por meio da sua vivência, fortes 

determinações sociais são incorporadas pela interiorização de “submundos 
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institucionais”, o que exige a compreensão de situações que podem entrar em 

conflitos com os “mundos” adquiridos anteriormente e neste aspecto destaca-se o 

papel da escola em forjar referências sobre a profissão docente. São férteis, 

portanto, as possibilidades de pesquisa, principalmente quando se considera o 

processo de construção da identidade profissional e a socialização do professor 

recém chegado à escola, trazendo aspectos adquiridos ao longo de sua história de 

vida e processos de formação e socialização primária e secundária 

Nesse sentido, os objetivos desta pesquisa encaminharam-se por três 

contornos: 

1) Ampliar a compreensão sobre formação de professores por meio de um 
estudo na perspectiva do professor iniciante de Química focalizando as 
condições de ingresso na carreira docente, seu processo de socialização e 
construção de identidade profissional; 

 

2) Investigar a aprendizagem da profissão por professores iniciantes de 
Química no ensino médio, considerando as particularidades desta etapa do 
ensino básico;  

 

3) Comparar esse processo entre professores iniciantes de Química em 
escolas de ensino médio, públicas e particulares, do município de 
Araraquara-SP.   
 

No universo que cerca questões a respeito da formação de professores, 

este estudo pretende ampliar algumas, principalmente no que tange à formação 

inicial e à entrada dos professores iniciantes na carreira docente. Além disso, esta 

pesquisa traz aspectos inovadores especificando a área de Química, pois entre os 

bancos de dados explorados foi verificada a defasagem de estudos envolvendo 

seus professores e nenhum na direção dos processos de socialização e 

construção da identidade docente dos principiantes em face da cultura escolar do 

nível médio de ensino.  

O ensino médio brasileiro apresenta um campo fértil para pesquisas, 

principalmente envolvendo a área do ensino da Química, pois os estudos 

existentes, além de serem poucos, geralmente exploram conceitos específicos, 

comparações de metodologias, atividades experimentais com pouca ênfase no 
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professor, especialmente no contexto de sua inserção e socialização com a cultura 

da escola.  

No Brasil, o ensino médio é atendido por estabelecimentos públicos e 

privados, com duração mínima de três anos. O Capítulo 2 deste estudo mostrou a 

evolução das matrículas no período de 1991 a 2008, evidenciando que a 

porcentagem de matrículas da população com idade prevista para cursar o ensino 

médio em 2008 apresentou mais de 50% de jovens entre 15 a 17 anos não 

matriculados nesta etapa da educação básica. Isso mostra a real necessidade de 

maior dedicação no sentido de incentivar os jovens brasileiros, assim como 

direcionar estudos que possam desvendar a realidade deste nível de ensino. Entre 

as regiões brasileiras, a região Sudeste se destaca mantendo a taxa de 

aproximadamente 40% do total de matrículas brasileiras. E, dentro dessa região, o 

estado de São Paulo representa maioria com taxa de matrículas em torno de 50%. 

A cidade de Araraquara, localizada no interior do estado de São Paulo, tem pouco 

mais de 200.000 habitantes e cerca de 8.000 matrículas no ensino médio. 

A região de Araraquara apresenta grande oferta de cursos de Licenciatura 

em Química, portanto, a cada ano, forma muitos profissionais para o ensino 

médio. Nesse sentido, procurou-se mapear os professores atuantes em escolas 

públicas e particulares, destacando os iniciantes e atuantes na disciplina de 

Química. Embora a Diretoria de Ensino contemple outras cidades na região, para 

maior viabilidade da pesquisa, optou-se por investigar somente as escolas de 

ensino médio da cidade de Araraquara, que totalizavam 29, sendo 15 da rede 

pública do estado de São Paulo e 14 particulares.  

Para realizar o mapeamento dos professores nas escolas e traçar seu perfil 

inicial foi necessário aplicar um questionário (Anexo I) com questões sobre a 

formação e atuação profissional dos docentes; a intenção era encontrar 

licenciados e atuantes na disciplina de Química, com experiência docente inferior 

a sete anos.  

Esta fase preliminar evidenciou as muitas dificuldades que os 

pesquisadores encontram para o desenvolvimento das pesquisas, sobretudo na 

obtenção de dados que representem a realidade escolar. Merece destaque o 
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desencontro de informações, principalmente em relação ao número de 

professores atuantes na área de Química, seja em escolas públicas ou 

particulares da rede de ensino de Araraquara/SP. Foram muitas tentativas para a 

obtenção do número oficial, percorrendo as escolas, a Diretoria de Ensino e a 

Secretaria de Educação. No entanto, os resultados encontrados apresentaram 

números próximos, mas não exatos entre si.  

Para melhor aproximação do número real de professores atuantes nas 

escolas particulares de ensino médio foi necessário realizar um cruzamento 

entre os nomes dos professores e as escolas em que atuam, segundo 

informações obtidas nas próprias escolas, o que originou um total de 29 

professores de Química. Considerando que desse total, 25 responderam e 

retornaram os questionários, entende-se que foi possível abranger, pelo 

mapeamento, um grande número de professores de Química atuantes nas escolas 

particulares de Araraquara. Da mesma forma, o cruzamento dos dados em relação 

aos professores das escolas públicas originou um total de 17. Considerando que 

desses, 14 responderam e retornaram os questionários, entende-se que também 

foi possível abranger um número aceitável de professores de Química atuantes 

nas escolas públicas da cidade de Araraquara. 

Após muitas idas e vindas, conversando com professores, coordenadores 

pedagógicos, diretores e outros funcionários, algumas considerações a respeito 

dos primeiros contatos com as escolas de ensino médio da cidade de Araraquara 

podem ser destacadas:  

 

� Embora o número de escolas públicas e, principalmente, de seus 
estudantes seja maior que o número de escolas particulares e seus alunos, 
foi verificado que o número informado de professores de Química atuando 
somente em escolas particulares é muito superior ao da escola pública. 
Além disso, nenhum professor de Química localizado informou trabalhar 
simultaneamente em escolas públicas e particulares. A maioria (20 dos 25) 
dos professores atuantes na rede particular trabalha somente em uma 
escola e na rede pública, isso acontece com oito dos 14 professores de 
Química que responderam o questionário;   
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� A maioria (nove dos 14) dos professores atuantes nas escolas públicas tem 
experiência docente superior a sete anos e a média de idade deles é de 40 
anos. Por outro lado, os atuantes nas escolas particulares têm em média 30 
anos de idade e a maioria (19 dos 25) pode ser classificada como iniciantes 
na carreira docente;  
 

� Alguns professores iniciam seu trabalho em escolas particulares sem terem 
completado o curso de graduação e a maioria (14 dos 25) não é licenciada; 
eles geralmente iniciam como “monitores” dos professores titulares e após 
algum tempo se tornam titulares, mesmo que ainda não tenham concluído o 
curso superior. Nas escolas públicas o professor “substituto” recebe a 
nomenclatura de “eventual” e busca adquirir experiência e melhor 
classificação em termos de pontuação na rede pública do Estado de São 
Paulo. Entretanto, é comum encontrar professores recém formados e 
licenciados nessa condição;    
 

� A questão de gênero é fortemente marcada no corpo docente das escolas, 
considerando, principalmente, a área das ciências exatas. Nas escolas 
particulares predomina a presença do professor de Química, enquanto nas 
escolas públicas predomina a presença da professora.  
 

Estas questões, aqui sinteticamente apresentadas, foram exploradas no 

decorrer das entrevistas que aconteceram, posteriormente, com 14 professores 

que atenderam aos seguintes critérios: professores atuantes na disciplina de 

Química, com experiência docente inferior a sete anos, licenciados em 

Química e que gostariam de participar do processo de entrevistas.   

Os instrumentos da pesquisa (questionário e roteiro de entrevistas) e as 

categorias de análise foram construídos a partir dos conceitos teóricos discutidos 

no Capítulo 1, retomados também nas questões de pesquisa, nas hipóteses e nos 

objetivos explicitados na Introdução deste trabalho.  

A seguir serão apresentadas algumas considerações a partir das categorias 

e análises dos dados.  

 

� Características pessoais dos professores entrevistados 

 

No total, foram entrevistados 14 professores, sendo nove atuantes em 

escolas particulares e cinco em escolas públicas. A maioria dos professores reside 

em Araraquara, porém não nasceu na cidade; são jovens de idade (o mais novo 
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tem 23 anos e a mais velha tem 38 anos), quase todos solteiros e nenhum tem 

filhos. Além disso, em relação à questão de gênero, constatamos que a metade 

dos entrevistados é do sexo feminino. 

Esses dados evidenciam um grupo específico dentre os professores de 

Química da cidade de Araraquara; são classificados como iniciantes por estarem 

atuando na profissão docente há menos de sete anos. Percebem-se, portanto, 

características próprias dos principiantes como, por exemplo, serem mais jovens 

de idade se comparados aos colegas mais experientes, pois, de modo geral, foi 

constatado que a média de idade dos professores de Química da rede pública é 

de 40 anos e dos atuantes em escolas particulares é de 30 anos. Outro aspecto 

particular dos iniciantes é em relação à questão de gênero, principalmente 

envolvendo o contexto das escolas particulares que, de modo geral, no 

mapeamento preliminar apresentou maioria do sexo masculino entre os 

professores de Química; porém, entre os principiantes entrevistados, o número de 

professoras se mostrou mais elevado (cinco dos nove iniciantes das escolas 

particulares são mulheres). 

 

� Características do âmbito familiar dos professores 

 

Não há grandes diferenças em relação à escolaridade e profissão dos pais 

e irmãos dos professores das escolas públicas em relação aos das particulares. 

De maneira geral, os pais têm apenas a educação básica e atuam em profissões 

humildes. No caso dos irmãos, percebe-se o encaminhamento para a continuidade 

dos estudos, considerando que a maioria fez ou faz curso superior e alguns têm 

mestrado ou doutorado.  A maioria não informou ter professores na família.  

Os professores ainda destacam alguns aspectos vivenciados, de alguma 

forma, no ambiente familiar, como importantes para serem repassados a outras 

gerações, principalmente em relação ao incentivo para o estudo e alguns valores 

adquiridos na socialização primária, presentes em um processo de reflexão, 

quando comparavam o que seus pais haviam ensinado com as atitudes dos seus 

alunos. Isso representa o forte significado dos elementos interiorizados no primeiro 
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mundo, que resistiram a outros processos de socialização, mantendo-se durante o 

exercício da profissão docente.    

 

� Educação informal, vida pessoal e social dos professores 

 

Em relação à condição econômica dos entrevistados, alguns explicitaram 

insatisfação com a remuneração da profissão docente, embora a maioria seja 

solteira, more com os familiares e não tenha filhos. Boa parte deles apresenta 

outra fonte de renda (bolsa de doutorado ou pós-doutorado, comércio, ajuda de 

familiares, etc.) além do salário como professor e baseado nisso, acredita ter uma 

condição estável ou boa.  

Além da condição econômica, procurou-se explorar, também, o contexto 

sociocultural e, neste sentido, os professores entrevistados deram pistas a 

respeito das atividades vivenciadas fora da escola, ou seja, o que fazem e o que 

gostam de fazer quando não estão trabalhando. Pode-se perceber que, em parte, 

essas atividades estão relacionadas com a profissão, como no caso das leituras e 

programas científicos a que assistem, porém alguns se direcionam para outros 

aspectos diversificados, divididos entre novos cursos de formação (cabeleireiro, 

mestrado, doutorado) e atividades de lazer (ciclismo, artesanato, projetos com 

adolescentes, música, esportes, desenhos, etc.).    

De todo modo, tanto em relação à condição econômica, como nas 

atividades realizadas no tempo livre, os professores já evidenciam regularidades 

em relação aos fortes laços familiares existentes ou almejados. Esses laços 

também se evidenciaram quando boa parte dos professores disse aproveitar o 

tempo livre para passear, viajar ou visitar a família, o que demonstra o forte 

vínculo estabelecido e a reconhecida importância das relações familiares, 

presentes na socialização primária dos indivíduos. Isso foi novamente evidenciado 

quando os professores falaram a respeito de suas trajetórias de vida, destacando 

as dificuldades, os incentivos e apoios recebidos. Todos os professores 

destacaram a importância dos familiares em algum momento da sua história de 

vida.  
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� Educação formal: experiências vivenciadas no ambiente escolar 

 

Em relação à formação básica não foi possível diferenciar os professores 

atuantes na escola pública dos atuantes na particular, pois em ambos os casos 

havia professores que estudaram somente na rede pública e aqueles que 

estudaram parte na rede pública e parte na rede particular.  

 Aspectos a respeito de experiências bem ou mal sucedidas durante o 

percurso escolar também foram explorados. Houve uma diversidade de questões 

resgatadas pelos professores, desde sentimentos de insegurança em relação à 

escola que frequentavam até comparações com a vivência atual na condição de 

professor, podendo comparar algumas atitudes dos seus alunos, refletindo 

aprendizados sobre a profissão docente incorporados na socialização primária 

trazidos no exercício da profissão. Os entrevistados demonstraram a forte 

influência dos professores que tiveram durante a trajetória escolar; foram 

destacados os incentivos para o ingresso no ensino superior e até mesmo para a 

área científica e de Química, além de evidenciarem a condição de o professor 

saber (ou não) ensinar e também de querer e gostar do que faz. Portanto, 

destacaram aspectos positivos ou negativos que caracterizavam tanto os 

professores da educação básica como os da universidade, mostrando que a 

vivência escolar tem forte impacto sobre os futuros professores, uma vez que eles 

interiorizam modelos de ensino e quando começam a trabalhar nas escolas 

recuperam saberes e regras adquiridas durante suas trajetórias escolares que 

ajudam a organizar experiências posteriores, dando-lhes significado.  

 O processo de socialização se dá pela imersão do sujeito em um universo 

simbólico e cultural, com a aquisição de saberes próprios na socialização primária 

que são frutos das relações estabelecidas pelo ambiente familiar e suas relações 

sociais. Neste contexto a criança é inserida no percurso escolar e amplia suas 

relações com outros agentes socializadores, no caso os colegas, funcionários e 

principalmente os professores.  

 Nestas primeiras categorias de análise, as considerações a respeito da 

socialização primária dos professores não apresentam grandes diferenças entre 
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os professores das escolas públicas e os das escolas particulares.  Na sequência, 

serão discutidos aspectos envolvendo os processos de socialização secundária, 

uma vez que esta pesquisa se preocupou em analisar as questões que cercam a 

formação inicial dos professores em cursos de licenciatura em Química, até as 

condições de ingresso na profissão, incluindo as interações vivenciadas no 

ambiente escolar.  

 

� O curso de licenciatura em Química: preparo para a profissão? 

 

A respeito do ensino superior, todos os professores fizeram Licenciatura em 

Química em instituições públicas; o ano de formação varia entre 2000 a 2009. A 

maioria cursou a graduação na UNESP/Araraquara e apenas duas professoras 

cursaram na UFSCar. Independente da instituição, todos os professores 

demonstraram alguma insatisfação com o curso, que na maioria das vezes se 

voltou para as disciplinas pedagógicas e ressaltou a pouca vivência nas escolas 

durante a formação inicial. Por outro lado, os entrevistados destacaram como 

aspectos positivos a aprendizagem dos conteúdos químicos e participação em 

atividades extracurriculares, destacando esses elementos como importantes na 

realização do trabalho docente.  

Para melhor entendimento da avaliação que os iniciantes fazem da 

formação inicial, é necessário analisar as trajetórias vivenciadas por eles até os 

cursos de Licenciatura em Química. Portanto, é preciso considerar, também, o 

aprendizado da trajetória escolar, ou seja, analisar os mecanismos que eles 

utilizam para acomodar os significados impostos e necessários, desde a infância, 

passando pela escola e chegando à universidade. Percebe-se que o percurso 

biográfico de cada indivíduo vai se delineando em relação às influências internas e 

externas vivenciadas ao longo de sua história de vida e isso faz parte da 

construção da sua identidade.   
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� A profissão docente 

 

Dentre os 14 entrevistados, apenas a metade escolheu ser professor 

quando ingressou na universidade. Alguns tomaram o gosto pela docência, 

quando ainda estavam na graduação começando a exercitar as atividades 

práticas, com projetos universitários ou nos estágios de Prática de Ensino. Outros 

precisavam de remuneração financeira, enquanto faziam os cursos de Pós-

Graduação, situação que, em alguns casos, ainda permanece.  

Em relação ao tempo de magistério, verifica-se um grupo heterogêneo de 

professores com experiência variando de um a seis anos de profissão. Entretanto, 

a maioria está com quatro anos ou mais de atuação, seja em escolas públicas ou 

particulares.  

Os dados mostraram singularidades em relação à entrada dos professores 

na profissão, pois quase todos os entrevistados com experiência na escola 

particular passaram pela monitoria. Eles contaram que, de modo geral, são 

indicados por colegas que já trabalham na escola e que inicialmente atuam como 

monitores do professor titular. Isso acontece quando ainda são estudantes de 

graduação, e quando há oportunidade são contratados como titulares mesmo, em 

alguns casos, ainda não estando formados no curso superior.  Por outro lado, na 

escola pública o ingresso do iniciante se dá por dois caminhos: o principal deles é 

o concurso público (como é o caso de três dos cinco sujeitos deste estudo que 

atuam em escolas públicas); no caso dos não concursados, geralmente são 

recém-licenciados, portanto têm pouca ou nenhuma experiência docente e não 

conseguem boa classificação na Diretoria de Ensino; dessa forma precisam 

realizar substituições como professores “eventuais” ou por algum período curto 

como, por exemplo, licenças dos titulares; assim vão acumulando pontos e 

melhorando sua classificação para posteriormente conseguirem maior número de 

aulas durante o ano letivo.     

Neste sentido, este estudo constatou também que, embora com 

nomenclatura diferente, há regularidades nas escolas públicas e particulares em 

relação à função de um “professor substituto”, ou seja, é um contexto de 
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“aprendiz” do professor titular que, geralmente, não tem o reconhecimento dos 

alunos, dos pares  nem de si próprio, pois não se sente como tal. Ele não tem 

espaço para se posicionar. Ao contrário, seu posicionamento é determinado por 

um coordenador ou diretor, que indica o que deve ser feito, como e quando. 

Entretanto, os professores que tiveram essa experiência incorporam essas 

condições como algo positivo para sua carreira e caracterizam a vivência escolar 

como de fundamental importância para o aprendizado da profissão, principalmente 

se considerarmos que a maioria dos iniciantes entrevistados atuantes em escolas 

particulares ou públicas, efetivos ou não, percorreu vários ambientes escolares na 

época de ingresso na profissão.   

Outra singularidade evidenciada foi em relação aos períodos e quantidade 

de escolas trabalhadas, pois quase todos os atuantes em escolas particulares 

trabalham nos três períodos e em várias escolas. Os professores das escolas 

públicas trabalham em apenas uma ou duas escolas, assim como em relação aos 

períodos. Porém, em relação ao número de aulas dadas, não houve grandes 

diferenças entre os professores que atuam nas duas redes de ensino, pois há 

casos de professores com poucas aulas, outros com muitas aulas, há ainda 

aqueles que não têm como precisar isso (monitor ou professor eventual); isso 

depende da disponibilidade de cada um e das atividades que desenvolvem 

paralelamente (mestrado, doutorado, coordenador pedagógico), assim como do 

número de cargos ou escolas em que atuam.   

 

� O professor iniciante de Química 

 

Este estudo considera iniciantes os professores com experiência docente 

inferior a sete anos, porém neste período não se pode classificar um professor 

como totalmente iniciante ou totalmente experiente. Há professores com poucos 

anos de profissão apresentando algumas características da fase de estabilidade, 

ou seja, um momento de libertação ou emancipação, alimentando um sentimento 

de competência, de confiança sentindo-se mais à vontade para enfrentar 

situações complexas ou inesperadas. Por outro lado há aqueles com mais tempo 
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de magistério, mas que ainda apresentam características da fase de tateamento, 

principalmente no caso daqueles que necessitam trocar muitas vezes de escolas.  

Os depoimentos dos entrevistados demonstram características marcantes 

da fase inicial da carreira docente, ou seja, a presença de motivação, interesses, 

experimentação, descobertas, dificuldades, além de aspectos explorados por parte 

dos iniciantes. Seus percursos iniciais em busca de certa estabilidade em uma 

determinada escola compreendem preocupações que vão desde a distância da 

família, problemas de transporte e acomodação em cidades pequenas até 

questões a respeito da receptividade nas escolas, seja por parte dos alunos, pares 

ou funcionários. Os iniciantes enfatizaram, de modo acentuado, as interações que 

envolvem a recepção dos professores novos (de idade, na profissão ou no 

ambiente escolar), declarando semelhanças em relação aos sentimentos de 

acolhimento e pertença ou rejeição e não pertença a determinados grupos e 

espaços. Segundo os professores essas interações, evidenciam modos de agir e 

pensar dos atores da escola que são determinantes para o melhor ou pior 

desenvolvimento do trabalho docente, assim como, proporcionam mecanismos e 

estratégias para a continuidade ou não na carreira. Trata-se, portanto, de uma 

fase de aprendizados pessoais e profissionais em que é primordial, segundo eles, 

o empenho e a vontade para ensinar. Esta fase pode ser reforçada por técnicas 

específicas no sentido de produzir algumas identificações com os novos 

significados, porém isso irá depender das motivações dos sujeitos para a 

aquisição de novos conhecimentos.   

De modo geral, os comentários cercam a entrada na profissão docente, 

sem grandes destaques para uma área específica da Química, com exceção de 

alguns voltados para a infra-estrutura das escolas, incluindo as condições dos 

laboratórios para a realização das atividades experimentais. Neste aspecto, os 

professores das escolas públicas reclamam da falta de condições de segurança e 

de materiais para desenvolverem essas atividades, o que os leva a optar por não 

fazerem, mesmo considerando-as necessárias para a aprendizagem dos alunos. 

Por outro lado, os professores das escolas particulares demonstram que as 

atividades experimentais são frequentes e fazem parte do currículo dessas 
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escolas onde, geralmente, há boas condições tanto para o planejamento quanto 

para o desenvolvimento das atividades. 

 

� O trabalho do professor iniciante de Química 

 

Tardif (2002) alerta para a importância da fase inicial da carreira do 

professor na construção e aquisição de alguns saberes que darão sustentação à 

trajetória docente. O autor destaca a necessidade dos estudos em desvendar o 

que os professores pensam ser importante saber para exercer sua profissão e 

dentre as várias questões apresentadas por ele, destacam-se: o que os 

professores pensam ser importante saber para exercer sua profissão? Como isso 

é aprendido, em especial no início da carreira? 

Neste sentido, algumas perguntas do roteiro de entrevista procuraram 

direcionar o interesse para o trabalho dos entrevistados assim como seus 

desdobramentos, entre eles os saberes importantes para a realização do trabalho 

docente, as dificuldades encontradas pelos iniciantes, aspectos positivos e 

satisfações com a profissão, situações que levam ao fracasso ou sucesso dos 

professores e a avaliação do próprio trabalho.   

Em relação aos saberes importantes para realizar o trabalho, os 

entrevistados trouxeram uma diversidade de situações que cercam desde 

questões mais abrangentes e relacionadas a comportamentos até domínio de 

conteúdo químico e questões pedagógicas específicas, demonstrando 

preocupações com a aprendizagem dos estudantes. Destacaram, ainda, a 

importância que estabelecem com os aspectos pessoais e sociais dos alunos, ou 

seja, pensando o professor como fundamental para a formação do indivíduo, 

transpondo os muros da escola.  

De modo geral, os principiantes alertam para a necessidade de descobrir, 

explorar e sobreviver por meio de um tatear constante, procurando se adequar às 

condições de trabalho.  São situações tácitas, assim como as da rotina da escola, 

que os iniciantes vão observando, perguntando e aprendendo com a vivência no 

ambiente escolar especialmente nas interações com os colegas mais experientes; 
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além disso, destacam como fundamental o papel da direção ou coordenação 

pedagógica, demonstrando confiança e apoio para o desenvolvimento do trabalho.  

Os iniciantes declaram ainda a importância do reconhecimento dos pares, 

superiores e principalmente dos alunos. Durante o processo de entrevistas foram 

muitos os momentos de destaque para o desenvolvimento dos alunos que 

aparece como objetivo principal dos sujeitos deste estudo, tanto em relação à 

aprendizagem do conteúdo de Química — necessário para o ingresso em 

universidades — como em relação às questões do cotidiano, cidadania, enfim, 

encaminhamentos para o futuro. Na formação dos indivíduos, há preocupação 

com aspectos pessoais que se constituem valores e regras determinando 

caminhos a serem seguidos por eles. E nesse sentido os docentes reconhecem a 

importância do papel que exercem, pois podem tornar-se modelos (ou não) para 

seus alunos.   

De certa maneira, isso se reproduz pelos processos de socialização entre 

as gerações. Algo semelhante a isso foi diagnosticado nos depoimentos dos 

sujeitos desta pesquisa quando evidenciaram as raízes da socialização primária, 

fortalecidas no seio da família e no ambiente escolar, onde o exercício da 

profissão docente proporciona resgates das suas origens na transmissão de 

elementos interiorizados. Por outro lado, os professores também destacam as 

implicações das influências externas, fortalecendo alguns aspectos e 

enfraquecendo outros no contexto das interações vivenciadas ao longo das suas 

trajetórias de vida.  

Essas influências se refletem também na fase inicial da carreira docente 

dos professores iniciantes de Química, que destacaram as muitas dificuldades que 

encontram, uma vez que passam por várias escolas, convivem com muitos 

colegas, tendo recepções e aceitações diferentes em cada lugar. Cada mudança 

requer uma disposição interna por parte do docente em realizar uma leitura rápida 

das condições básicas do funcionamento da escola, das regras, valores, rituais, 

enfim, da cultura escolar presente.  

Em relação às dificuldades encontradas pelos iniciantes evidenciam-se 

algumas questões privilegiadas pelos professores das escolas públicas com um 
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discurso voltado para situações de âmbito social e familiar dos alunos e com 

referências negativas ao sistema estadual de ensino e às más condições de 

trabalho, principalmente em relação ao espaço físico e estrutura de laboratórios. 

Por outro lado, os professores das escolas particulares também evidenciam 

dificuldades do sistema privado, especialmente em relação ao uso do material 

didático (apostilas) que direciona o trabalho não permitindo, segundo os 

professores, maior autonomia para o desenvolvimento de atividades consideradas 

necessárias. Percebe-se, portanto, que, em ambos os sistemas de ensino, os 

iniciantes lidam com dificuldades específicas e com abordagens diferentes.  

  Além disso, algumas regularidades também foram destacas pelos 

entrevistados, tais como, a própria condição de iniciante com aspectos de 

insegurança em relação ao conteúdo químico, a aceitação e conquista do 

reconhecimento dos alunos, principalmente envolvendo atitudes de “teste” ao 

professor “novo”.  

Pelos depoimentos, percebe-se que, de fato, os mecanismos de 

sobrevivência e descoberta classificados por Huberman (1992) estão presentes 

nos primeiros anos da docência e cercam aspectos individuais, como o preparo 

das aulas, aceitação dos alunos e ajuste de linguagem, assim como as questões 

coletivas e sociais que permeiam o ambiente escolar, em constante articulação 

dos aspectos biográficos e dos relacionais que vão permitindo a construção das 

identidades docentes.   

Assim como os principiantes de Química conseguem perceber dificuldades 

para exercer a profissão nesta fase inicial, eles também demonstraram aspectos 

que podem levar (ou não) a satisfações com o trabalho docente. 

 Dos 14 professores entrevistados, cinco disseram não estar satisfeitos com 

a profissão docente e dentre esses estão atuantes da rede pública e da particular, 

indicando que ambas apresentam problemas, podendo proporcionar sentimentos 

de insatisfação. As razões para isso, em geral, cercam o próprio ambiente de 

trabalho e seus processos de socialização, assim como aspectos específicos da 

profissão docente, como o fato histórico da falta de reconhecimento para essa 

profissão.  
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É difícil medir o reconhecimento de uma profissão por parte da sociedade, 

porém pode-se considerar que um profissional tem certa valorização social 

quando seus representantes oferecem um serviço que a sociedade aprecia e 

considera importante. Importante destacar que para a maioria dos iniciantes de 

Química, a melhor maneira de representar esse reconhecimento e valorização é o 

retorno dos alunos; isso se sobressai até mesmo em relação a melhores salários e 

condições de trabalho.  

É uma situação que merece atenção, pois se verifica que esta pesquisa 

com licenciados brasileiros em Química apresenta resultados semelhantes aos do 

estudo de Zeichner (1998) segundo o qual quase a metade dos licenciados nos 

EUA abandona o ensino no final do quinto ano. O elevado número de evasões do 

ensino ocorre por razões variadas, tais como, o baixo status da profissão docente 

na sociedade como um todo, as condições deficientes para a realização do 

trabalho e o baixo grau de autonomia profissional. Constata-se, portanto, que as 

questões que proporcionam desmotivações e possíveis abandonos da profissão 

docente não são casos isolados. Partindo dessa constatação, Tardif e Lessard 

(2008) decidiram convidar:  

 
Uma dúzia de pesquisadores internacionalmente reconhecidos pela 
atualidade e pela qualidade de seus trabalhos para comunicar-nos as 
suas mais recentes reflexões sobre a profissão e a formação do docente 
nas suas sociedades respectivas, ou seja, a Inglaterra, a Bélgica, o 
Brasil, o Canadá, os Estados Unidos, a França e a Suíça. O conjunto 
dessas reflexões constitui uma contribuição científica e intelectual de 
primeira ordem, suscetível de interessar a todas as pessoas que se 
preocupam com a evolução recente e com a situação atual da profissão 
de docente. (Tardif e Lessard, 2008, p. 07)   

 

O diagnóstico evidenciado nesta coletânea se aproxima das evidências 

destacadas por Zeichner (1998) há dez anos e confirmadas neste estudo com 

iniciantes de Química, ou seja, boa parte dos professores está insatisfeita com a 

profissão, mesmo os que estão iniciando a fase que deveria ser enfatizada pelo 

entusiasmo.   

Alguns iniciantes deste estudo reconheceram que por vários momentos 

pensaram em desistir e “mudar de profissão” nas primeiras experiências da 

carreira docente. Entretanto, aspectos positivos conseguem emergir e, na maioria 
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das vezes, superar as dificuldades, sendo diversas as razões para satisfação 

destacadas pelos entrevistados: o prazer e o amor pela profissão, o gosto e a 

contribuição para a área de Química, a participação e, principalmente, o retorno 

dos alunos, o que também foi caracterizado como fundamental para o sucesso 

dos professores. 

Neste sentido, os dados demonstram regularidades explicitadas pelos 

professores atuantes em escolas públicas ou particulares em relação às questões 

que podem levar ao sucesso ou ao fracasso profissional. Na opinião dos 

iniciantes, é fundamental o domínio do conteúdo que vai ser trabalhado, porém 

outros fatores como criatividade, descontração, sensibilidade e paciência 

focalizaram os alunos como principal objetivo para o sucesso no trabalho docente. 

Por outro lado, questões contrárias a essas determinam o fracasso dos 

professores, assim como demonstrações de cansaço, desmotivação e falta de 

atualização.  

De modo geral, os professores demonstram ter consciência do que é 

necessário para o sucesso profissional, mesmo não concordando plenamente com 

algumas atitudes, embora às vezes, sejam necessárias para sua sobrevivência; 

são situações tácitas que envolvem um processo de entendimento dos 

“submundos” e que os iniciantes incorporam rapidamente no ambiente escolar 

para dar continuidade no trabalho e ser considerados professores de sucesso. 

Entretanto, na maioria das vezes, isso não é incorporado de maneira passiva, pois 

há uma análise de suas trajetórias envolvendo valores e elementos interiorizados 

durante a socialização primária que proporcionam um processo de reflexão dos 

docentes durante o exercício da profissão, na socialização secundária, inclusive 

em relação à avaliação do próprio trabalho.   

Todos os entrevistados afirmaram realizar alguma avaliação do próprio 

trabalho, mas em geral, são os alunos que desempenham diretamente este papel, 

efetuando provas escritas e demonstrando atitudes em sala de aula que, segundo 

os iniciantes, permitem avaliar o trabalho desenvolvido. Os professores 

demonstram coerência entre os saberes necessários para o bom desempenho da 

profissão e as formas de avaliação, mantendo como foco os alunos. Apenas um 
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professor informou ser avaliado, também, pela escola particular em que trabalha. 

Outros três professores, também de escolas privadas, comentaram a respeito de 

algumas reflexões que fazem ao final das aulas, inclusive pedindo opinião a outros 

professores. Evidenciam-se, portanto, momentos de análise entre a identidade 

para si e a identidade para o outro, como aspectos que poderão ser confrontados 

ou legitimados proporcionando um momento essencial da construção de uma 

identidade autônoma. 

Além das questões mais abrangentes, outras55 que cercam as atividades 

cotidianas dos professores foram apresentadas com a intenção de analisar o grau 

de dificuldade que os iniciantes atribuem a elas.  A atividade que apresentou 

menor grau de dificuldade para os professores foi estabelecer diálogo com os 

alunos e, em seguida, estabelecer sequência adequada para as aulas.  

Entre as atividades que apresentam maior grau de dificuldade, os iniciantes 

destacaram como principal ter tempo para trabalhar melhor as dificuldades dos 

alunos, seguida por conseguir material específico para cada conteúdo a ser 

trabalhado e relacionar os conteúdos químicos com os das demais disciplinas.  

Em relação a estas classificações, evidencia-se que não há grandes 

diferenças de opinião entre os professores das escolas públicas e os das 

particulares, quanto ao grau de dificuldade atribuído às atividades docentes 

desenvolvidas no cotidiano da profissão. Os picos56 de muita ou pouca dificuldade 

são semelhantes, destacando apenas a intensidade em alguns casos como, por 

exemplo, estabelecer sequência adequada para as aulas se mostrou ainda mais 

fácil para os docentes das escolas particulares em função do uso do material 

didático, conforme destacado por eles. Por outro lado, conseguir material 

específico para cada conteúdo a ser trabalhado foi enfatizado pelos professores 

das escolas públicas, reforçando os problemas levantados por eles em outros 

momentos, em especial a respeito das atividades experimentais nos laboratórios.   

No universo apresentado em relação ao trabalho do professor iniciante de 

Química procurando explorar diversos caminhos, podem-se destacar algumas 

                                                 
55 Ver Questão 49 do Roteiro de Entrevistas.  
56 Para melhor compreensão, ver Gráfico 1 (Capítulo 4). 
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considerações: os iniciantes vivenciam diversas situações, desde questões mais 

abrangentes (relacionadas a comportamentos, atitudes, aspectos pessoais e 

sociais) até situações específicas de sala de aula, que lhes permitem perceber o 

que é fundamental para sua sobrevivência e permanência com sucesso na 

profissão docente.  

São pistas dos processos de socialização vivenciados no ambiente escolar 

que, no decorrer das entrevistas, os professores foram destacando das interações 

com alunos, pares, funcionários, enfim, situações que desempenham papel 

fundamental para a construção da identidade docente.  

 

� Processos de socialização no ambiente escolar 

 

Pelos depoimentos dos iniciantes percebe-se que há regularidades 

envolvendo os processos de interação vivenciados em diferentes escolas, nesta 

fase inicial da carreira, principalmente quando os professores enfatizam as 

relações pessoais e sociais como fundamentais para o sentimento de pertença a 

um determinado grupo e espaço profissional, ou seja, a conduta dos colegas, 

proporcionando (ou não) o sentimento de acolhimento ao corpo docente pautado 

nos atos de atribuição e atos de pertencimento como explica Dubar (2005). Fica 

claro, ainda, que as condições determinadas pelos funcionários (coordenadores, 

diretores, etc.) são decisivas no sentido de favorecer ou não o trabalho do 

professor principiante. Enfim, os entrevistados mostram que as referências 

destacadas, em uma escola ou outra, são pautadas nas pessoas e suas formas de 

agir. Isso foi recorrente na fala dos professores, como também a ênfase de ser um 

iniciante (para si e para os outros), seja quando os colegas mais experientes 

ajudavam ou quando ocorriam rejeições e comparações pela falta de experiência.  

A relação com os pares se mostrou intensa e necessária para a maioria dos 

iniciantes; os entrevistados enfatizaram a importância do trabalho coletivo para o 

processo de identificação com o corpo docente da escola. Entretanto, eles 

esclareceram que nem sempre conseguem se identificar plenamente, isso 

depende da forma como são acolhidos e principalmente das relações pessoais 
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estabelecendo laços de amizade. A maioria dos iniciantes afirmou se identificar 

com os “amigos” e poucos afirmaram isso em relação aos “profissionais”.  

Aspectos semelhantes a esses são evidenciados quando os iniciantes 

foram questionados a respeito dos conselhos transmitidos pelos mais experientes; 

a maioria os ouve, mas nem todos seguem por completo. Eles demonstram certa 

autonomia em decidir o que se adapta ou não às suas condições e necessidades 

de trabalho, principalmente quando surgem conflitos em relação aos aspectos 

trazidos por eles até então, pois, enquanto na socialização primária a realidade é 

interiorizada quase automaticamente, na secundária necessita ser reforçada por 

técnicas específicas para produzir o processo de identificação e isso vai depender 

das motivações do indivíduo para a aquisição de novos conhecimentos.  

 São conflitos que podem surgir tanto nas interações com os pares e 

superiores, como no contato com os alunos e seus comportamentos atuais. De 

modo geral, os sujeitos deste estudo destacaram seus alunos como objetivo 

principal da realização do trabalho docente.   

 Todos os professores concordaram que os alunos, quando ingressam no 

ensino médio, também são iniciantes na área de Química, embora tenham contato 

com alguns conceitos no ensino fundamental. Pela descrição dos docentes 

percebe-se que tanto nas escolas públicas como nas particulares há alunos 

motivados e desmotivados, interessados e desinteressados, assim como aqueles 

que gostam ou não da área de Química ou Ciências; sendo assim, no primeiro ano 

do ensino médio é necessário conquistar o aluno, promovendo o interesse para as 

questões da Química e seus desdobramentos. Além disso, às vezes, os alunos 

também são iniciantes na escola e no grupo de pares, portanto, o professor 

iniciante na profissão precisa lidar, também, com situações novas e 

desconhecidas para seus alunos.  

De modo geral, percebe-se a diversidade das interações e preocupações 

que compõem o ambiente escolar e a sua cultura. Neste contexto, os iniciantes 

precisam mergulhar em um universo desconhecido e repleto de significados que 

rapidamente necessitam ser apreendidos para sua sobrevivência, porém de forma 
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a considerar também aspectos biográficos articulados às influências externas de 

modo a proporcionar a construção das suas identidades.   

  

� Interação com a cultura escolar 

 

Os professores iniciantes também foram interrogados em relação a sua 

inserção na cultura escolar que pode ser definida como “um conjunto de normas 

que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de 

práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação 

desses comportamentos” (Juliá, 2001, p.10). É necessário, portanto, observar 

atitudes que se cruzam em uma trama de significados, rituais, valores, normas, 

que são próprios da cultura escolar. A heterogeneidade e a diversidade que 

permeiam as interações na escola não permitem considerá-la como um universo 

fechado e isolado do contexto social e, neste sentido, o que mais agrada aos 

professores iniciantes, de maneira geral, é a convivência com os alunos e a 

amizade com os pares, ou seja, evidencia-se claramente a ênfase nos processos 

de socialização.  

Durante as entrevistas, os iniciantes sinalizaram aspectos presentes na 

cultura escolar que foram sendo aprendidos e apreendidos no decorrer dos 

processos de socialização primária e secundária. Ainda como alunos, já percebem 

as regras, os rituais, as normas, enfim a cultura instaurada e transmitida nas 

escolas e quando retornam como professores evidenciam alguns aspectos 

modificados, porém outros permanentes. Assim, carregam em seus depoimentos 

movimentos de continuidade ou ruptura com aspectos interiorizados ao longo de 

suas trajetórias, repensando aspectos vivenciados e considerados naqueles 

momentos como únicos; hoje, por meio de outras relações, consideram outros 

aspectos que até então, para eles, não faziam parte do contexto. Trata-se de um 

processo de amadurecimento permitido pela evolução da socialização que envolve 

aspectos individuais e coletivos, estáveis e provisórios resultando nas identidades 

dos sujeitos que são marcadas pela dualidade dos processos — relacional e 
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biográfico — presentes no processo de construção da identidade profissional dos 

indivíduos.    

Alguns professores, embora em início de carreira, já percorreram várias 

escolas, buscando se estabilizar; outros tiveram diversas experiências durante a 

trajetória escolar, na condição de alunos. De uma forma ou outra, os docentes 

vivenciaram a diversidade dos ambientes escolares, de tal modo que podem 

expressar o que consideram de singular em cada escola. 

Uma questão do roteiro de entrevistas procurou explorar essas 

singularidades, perguntando aos iniciantes o que diferencia uma escola da outra. 

Basicamente as respostas focalizaram as pessoas, ou seja, os alunos e seus 

familiares, a direção ou coordenação como representantes da organização da 

escola, enfim os atores como peças fundamentais no desenho de cada escola.  

Embora alguns entrevistados destacassem o tamanho e a localização das escolas 

e municípios como possíveis influências para as diferenças, o pensamento estava 

centrado nas formas de pensar e agir das pessoas que trabalham em uma escola 

de cidade pequena (ou do interior) ou em uma metrópole, assim como aquelas de 

periferia ou em regiões centrais, evidenciando preferência por um tipo de escola 

ou outro, de acordo com suas experiências.   

De todo modo, baseando-se nas 14 entrevistas realizadas neste estudo 

pode-se fazer algumas considerações a respeito das escolas públicas e 

particulares: 

 

� Existem aspectos instaurados culturalmente que determinam algumas 
situações comuns a todos os ambientes escolares como, por exemplo, os 
espaços formais, as regras gerais de funcionamento, as relações de poder, 
hierarquias, entre outros aspectos reproduzidos; 
 

� Há particularidades nas formas de agir e pensar no interior desses 
ambientes, diferenciando-os nos detalhes das interações; dito de outra 
maneira, a escola constrói sua cultura mantendo algumas práticas e 
alterando outras de acordo com os agentes que a compõem, 
proporcionando um cruzamento de culturas que provoca tensões, 
aberturas, restrições e contrastes na construção dos significados; 
 

� Ambas as redes de ensino utilizam mecanismos para substituição de 
professores titulares, porém com nomenclaturas diferentes: na escola 
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pública são chamados de “professores eventuais” enquanto que nas 
particulares são os “monitores”, porém apresentam o mesmo status na 
função, com pouco reconhecimento por parte da escola; 
 

� As organizações dos sistemas se diferenciam em vários aspectos tais 
como: 
� A dimensão da rede estadual é mais abrangente em termos de número 

de matrículas, pois há uma proporção de três vezes mais alunos 
matriculados no ensino médio estadual que no ensino privado da cidade 
de Araraquara, porém o número de docentes oficiais do ensino público 
não chega ao dobro em relação aos atuantes no ensino particular. Além 
disso, o número de escolas é quase o mesmo57;   
 

� As condições de espaço e estrutura de laboratórios para atividades 
experimentais, assim como a frequência com que as atividades são 
realizadas se diferenciam bastante no ambiente público e privado, pois 
nesse último, as aulas experimentais são planejadas e previstas no 
currículo da escola, contratando profissionais específicos e 
disponibilizando materiais necessários para sua realização com 
segurança, enquanto que nas escolas públicas, a maioria dos 
professores não é estimulada pela falta de empenho e condições da 
própria escola; 

 
� A maioria das escolas particulares de Araraquara é independente, com 

características próprias e funciona de forma isolada, embora algumas 
façam parte de sistemas apostilados e, portanto, têm o trabalho mais 
direcionado.   

 
� As escolas públicas são regidas por um mesmo sistema centralizado, 

no qual as decisões, mudanças, inovações são impostas e devem ser 
rapidamente adequadas, de forma a padronizar as atitudes; 

 
� Em relação a esses dois últimos destaques, os professores iniciantes 

de Química entrevistados neste estudo demonstraram clareza em 
relação a esses aspectos. Tanto os atuantes no sistema público, quanto 
os do sistema privado têm consciência de seus limites e deveres, 
porém destacam como aspectos fundamentais para a sobrevivência na 
profissão as interações e atitudes dos atores da escola, sendo esses o 
grande diferencial de cada ambiente escolar, seja público ou particular.   

 
 

Enfim, os resultados deste estudo comprovam a hipótese da existência de 

uma cultura instaurada, sedimentada e diferente em cada organização escolar, 

com alguns aspectos comuns e outros variantes, ou seja, uma cultura que é 

                                                 
57 Para melhor compreensão dos dados, ver Capítulo 2. 
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evidenciada nos processos de socialização entre os atores da escola e que 

independe da classificação “pública” ou “particular”, sendo característico de cada 

escola e não de cada da rede de ensino; Portanto a socialização do professor 

iniciante de Química não é diferente se compararmos as escolas privadas e as 

públicas, mas se diferencia em cada ambiente escolar em face da cultura própria 

de cada escola e as interações presentes. 

Apesar de as escolas serem consideradas como espaços coletivos de 

trabalho, envolvidos por um sistema de relações entre seus atores, percebe-se 

que suas características são específicas de acordo com sua cultura instaurada e 

própria de significados, valores, tradições e regras que em princípio deveriam ser 

aplicadas. Isso foi destacado em vários depoimentos dos iniciantes de Química 

que, embora na fase inicial da carreira, percebem e destacam as singularidades 

de cada escola, assim como das pessoas e dos grupos que a compõe.  Portanto, 

os sujeitos deste estudo, sejam os das escolas públicas ou das particulares, 

aprendem as regras, normas, valores, de maneira semelhante, ou seja, observam 

e perguntam na interação com pessoas já inseridas neste contexto que para eles 

ainda é novidade, porém com o passar do tempo, vão aprendendo como as coisas 

funcionam. 

De modo geral, este estudo conseguiu discutir os objetivos, as questões 

norteadoras e as hipóteses iniciais, embora não tenha a pretensão de esgotar o 

assunto, pois o término de uma pesquisa sempre traz outras inquietações.  

Esta pesquisa contribuiu para ampliar a discussão sobre formação de 

professores por meio da perspectiva do professor iniciante de Química, atuante no 

ensino médio destacando suas particularidades e as condições de ingresso na 

carreira docente.  Além disso, foi possível comparar esse processo entre os 

professores iniciantes de Química atuantes em escolas públicas e particulares, do 

município de Araraquara-SP, concluindo que há mais regularidades que 

singularidades.  

Contudo, a pesquisa aqui realizada deixou descobertas questões que 

poderão ser retomadas em estudos posteriores. Entre elas, podem-se destacar: 

 



235 
 

 

� Explorar a condição de aluno iniciante no nível de ensino, na escola, no 
grupo de pares, assim como os possíveis mecanismos de sobrevivência e 
descoberta que os estudantes estabelecem para o convívio e imersão na 
cultura escolar;  
 

� Explorar também a condição de outros atores da escola como, por exemplo, 
a de coordenador pedagógico ou diretor, também iniciantes na função; 
 

� Ampliar a discussão a respeito dos professores substitutos e suas 
condições de trabalho seja nas escolas públicas (professores eventuais e 
não efetivos), ou nas particulares (monitores); 
 

� Verificar se os resultados encontrados neste estudo com professores 
iniciantes de Química se aproximam de estudos referentes a outras áreas, 
disciplinas ou níveis de ensino.  
 

� Acompanhar o modelo esquemático das fases da carreira docente, 
proposto por Huberman (1992), no sentido de verificar se ao longo da suas 
trajetórias, os docentes demonstram proximidades com as classificações 
estabelecidas pelo autor, proporcionando possíveis ajustes à estrutura 
proposta em relação às tendências no ciclo de vida profissional dos 
professores.  

 
 

Assim outras pesquisas poderão proporcionar novas descobertas, assim 

como confirmar (ou não) aspectos estabelecidos neste estudo ampliando a 

discussão sobre formação docente, situações envolvendo professores iniciantes, 

processos de socialização e construção da identidade docente.  

Neste sentido, alguns aspectos merecem ser ainda melhor explorados 

como decorrência da contribuição deste trabalho, entretanto, já é possível 

evidenciar dispositivos para se (re)pensar melhorias a respeito da entrada na 

profissão docente. Os sujeitos desta pesquisa evidenciaram situações que vão ao 

encontro de outras destacadas em estudos semelhantes, com iniciantes de outros 

níveis de ensino, em outras cidades e até mesmo países, portanto, há urgência de 

ações que valorizem a profissão docente, desde os cursos de formação, 

encaminhando e acolhendo os principiantes de forma a se sentirem seguros e 

satisfeitos com o aprendizado e o exercício da docência.  

Há necessidade de trabalhar em conjunto, constituindo parcerias entre 

escolas, instituições de formação de professores, secretarias e ministérios com 
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políticas públicas de inovações e revoluções para o ensino brasileiro, como ilustra 

a experiência do Projeto Piloto de acompanhamento dos Institutos Nacionais de 

Formação Docente (INFD) de Buenos Aires – Argentina58.   

Trata-se de um projeto destinado à inserção de novos docentes em postos 

de trabalho, que teve por base a necessidade de avanços práticos e conceituais 

entre a formação inicial e o desempenho dos mestres e professores em suas 

primeiras inserções no trabalho. É uma organização de trabalho em rede, que 

resultou em uma opção metodológica valiosa, contribuindo para o mútuo 

desenvolvimento profissional e otimizando o trabalho de cada setor envolvido.  É 

uma experiência entre os Institutos Nacionais de Formação Docente, as 

Administrações de Educação Superior das distintas províncias argentinas e os 

Institutos Superiores de Formação Docente por elas designados para explorar 

esta nova função de sistema formador. O Ministério Nacional, por meio dos 

Institutos Nacionais de Formação Docente, organiza, com as autoridades 

provinciais, instâncias de trabalhos dirigidas aos formadores que implementam as 

ações de acompanhamento; as províncias elaboram um projeto de 

acompanhamento e selecionam os institutos que irão realizá-los. Os INFD 

oferecem este dispositivo a seus próprios egressos e aos diretores de escolas em 

seu entorno e administram o acompanhamento em campo.   

Este projeto se apoiou em uma experiência francesa, também em caráter 

piloto, porém com cobertura nacional, da qual fazia parte um grupo de 

professores59 que haviam sistematizado seus trabalhos em informes e programas 

de investigação e consolidação dos dispositivos de acompanhamento por meio de 

avaliações e ajustes periódicos. A partir daí foi elaborado um projeto especial 

dentro do Programa de Cooperação Educativa França-Argentina 2005/2006 com o 

objetivo central de desenhar ações de acompanhamento aos primeiros 

desempenhos docentes, seguindo alguns dispositivos como: 

 

                                                 
58 Alen, Beatriz.  Los inicios en la profesión /  Beatriz Alen y Andrés Allegroni. 1ª ed. Buenos Aires: 
Ministerio de Educación, 2009.  
(Série: Acompanhar os primeiros passos na docência). 
59 Grupo integrado por Patrick Rayou, Dominique Gelin, Martine Kherroubie y Claude Leclerc. 
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� Articular a formação inicial com a experiência da aula (relação teoria-
prática); 
 

� Apoiar as necessidades levantadas pelos interessados em um contexto 
singular do estabelecimento em que se começa a exercer a docência; 
 

� Contribuir para a garantia de competências profissionais em todas suas 
dimensões e, de modo particular, a capacidade de trabalhar em equipe; 
 

� Estabelecer vínculo com a escola e mobilizar recursos que a cercam; 
 

� Prever modalidades diversificadas que favoreçam a definição de percursos 
individuais de formação; 
 

� Recorrer à experiência dos docentes participantes para responder às 
preocupações mais frequentes dos novos docentes, tais como:  
 

� Identificar e compreender as características, as necessidades e as 
condutas dos alunos e as próprias do estabelecimento de ensino 
para poder registrar suas ações na realidade e projeto da escola; 
 

� Aprender a analisar a atividade da classe para melhor 
gerenciamento; adaptar conhecimentos disciplinares e construir 
estratégias para que os alunos aprendam; 

 
� Saber atuar frente a condutas ou comportamentos que transgridam 

as regras coletivas no âmbito escolar para ser capaz de prevenir-se 
sozinho ou com os outros; 

 
� Trabalhar em equipe para contribuir para a elaboração, organização 

e seguimentos das atividades propostas aos alunos. 
 

Diante disso, iniciou-se o Projeto Piloto que, em poucos anos, se 

transformou em política nacional, apesar da característica exploratória, não só 

porque multiplicaram as províncias que começaram a fazer suas experiências, 

mas, também, porque multiplicaram as perguntas a esse respeito, que continuam 

sendo motivos de seminários e discussões. 

São experiências como esta que permitem avanços...  

Este trabalho não termina aqui. Há necessidade de ajustes, críticas, 

confirmações e desdobramentos no sentido de reunir evidências que 

complementem as ideias propostas. Portanto, o caminho está aberto a novos 

estudos. 
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ANEXOS 

 
 
 

ANEXO I: Questionário para o estudo preliminar 
 
 

ESCOLA:  
DADOS PESSOAIS 

Nome: 
 

Idade:  Sexo: 

FORMAÇÃO:           □ Licenciatura          □ Bacharelado 
Curso: 
 

Ano de conclusão:  Instituição:  

SITUAÇÃO FU CIO AL 
Escola pública:          □ efetivo                □ estável                 □ OFA                □ eventual                □ CLT 
□ outros (especificar)                 
Escola particular:                □ titular                        □ substituto                       □ monitor 
□ outros (especificar)                 

EXPERIÊ CIA PROFISSIO AL / TEMPO DE DOCÊ CIA 
Há quanto tempo trabalha ou trabalhou, como professor (a)   em escola pública:  

em escola particular:  
nessa escola: 
no ensino médio: 

Disciplina (s) que ministra atualmente Há quanto tempo? Manhã, tarde e/ou 
noite 

   
   
   
   

EXPERIÊ CIAS EM OUTRAS FU ÇÕES 
□ no ensino                         Qual (is):  

 
Quanto tempo? 

□ fora do ensino                        Qual (is):  
 

Quanto tempo? 

COME TÁRIOS / OBSERVAÇÕES / I FORMAÇÕES ADICIO AIS:  
(e-mail e telefone para possível contato) 
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ANEXO 2: Roteiro para entrevistas com professores iniciantes 
 
Introdução: sou doutoranda da PUC-SP e estou conversando com alguns professores de Química 
classificados como iniciantes, com o intuito de entender melhor os processos de socialização 
vivenciados pelos professores, assim como, aspectos envolvendo a construção da identidade 
docente. Se você concordar em participar desta entrevista fica estabelecido o total anonimato dos 
entrevistados e também das escolas em que atuam. Você terá a liberdade de dizer o que pensa e 
sente, como também, de não responder algo que não se sinta à vontade. Nossa conversa será 
gravada para que seja mais fácil registrar sua opinião sem perder nenhuma informação. Tudo 
bem?  Você tem alguma dúvida?  Podemos começar? 
 
  
Professor (a):                                          Data:                 Local: 
 

 
C a r a c t e r í s t i c a s  p e s s o a i s  

1) Idade: 
2) Onde mora? 
3) Onde nasceu? 
4) Quantos irmãos? 
5) Qual a escolaridade dos seus pais e irmãos? 
6) Qual a profissão de cada um deles? 
7) Qual seu estado civil? 
8) O que o companheiro (a) faz? Qual a sua escolaridade? 
9) Tem filhos? Quantos? 
10) Tem professores na família? São professores de que? Quem? 

 
E d u c a ç ã o  i n f o r m a l ,  v i d a  s o c i a l  e  c u l t u r a l  

(Fale um pouco sobre sua vida fora da escola, e do seu tempo livre...) 
11) Faz leituras? Quais? 
12) Vai ao cinema? Quais filmes? (os mais recentes) 
13) Assiste TV? O que assiste?  
14) Faz outras atividades? Quais? 
15) Atividades físicas?  
16) O que mais gosta de fazer no tempo livre? 
17) Como você avalia sua condição econômica? Quantas pessoas participam da renda familiar? 
18) Quais valores e atitudes você considera importantes serem transmitidos aos seus filhos? 
19) Durante sua trajetória de vida, quais os principais incentivos e apoios recebidos? De quem? 
20) E nas dificuldades? Quem lhe ajudou? 

E d u c a ç ã o  f o r m a l  

21) Você cursou a educação básica (ensino fundamental e médio) na rede pública ou particular? 
22) Quais foram as experiências escolares bem sucedidas durante sua trajetória escolar? 
23) E as mal sucedidas quais foram? 
24) Você se recorda de atitudes, comportamentos, situações envolvendo aspectos positivos ou 

negativos em relação aos seus professores desde a educação básica até a universidade? 
Quais? 

25) Qual curso, instituição e data envolvem sua formação superior? 
26) Como você avalia sua formação superior, em relação à formação acadêmica, experiências 

acadêmicas curriculares e extracurriculares? 
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27) Você considera que sua formação inicial preparou você para tornar-se professor (a) de 
química? (apoio: como assim? E as disciplinas pedagógicas? O que você aprendeu? Fale-me 
um pouco sobre isso). 

28) Onde você considera que aprendeu a ser professor (a) de Química? 
29) Do que você aprendeu na formação inicial, o que de fato, você utiliza no exercício da 

profissão? 
30) Como você acha que os professores aprendem e desenvolvem a sua competência 

profissional?  
31)  O que é ser um bom professor de química para você? Quais características ele deve ter?   

P r o f i s s ã o  d o c e n t e  

32) Você escolheu ser professor (a)? Por quê? 
33) Conte um pouco da sua experiência docente:  

� Há quanto tempo leciona?  
� Já trabalhou em quantas escolas? Publicas ou privadas? 
� Atualmente você trabalha em quantas escolas e com quais disciplinas? Há quanto tempo 

você trabalha nessas escolas? 
� Em quais períodos? Com aproximadamente quantas aulas semanais? 
� Em escola(s) pública (s) ou privada (s)? 

34) Como é para você ser um (a) professor (a) iniciante? Como você definiria essa etapa? 
35) Como está sendo seu início como professor (a)? (apoio: 1) atribuição de aulas, ou processo 

seletivo, concursos; 2) contato com superiores, colegas e alunos; 3) Como se dá sua interação 
e trocas de experiências com seus colegas, alunos e com a organização da escola?  

36) Você já trabalhou em outras instituições e /ou funções? Quais e por quanto tempo? 
Concomitante ou não com seu trabalho em sala de aula? 

37) Quais são as principais dificuldades que você vem encontrando para realizar seu trabalho na 
escola?  

38) E na sala de aula? Quais as principais dificuldades? E com os alunos? 
39) Destaque o que você considera que foi positivo nesses seus primeiros passos como professor 

(a). 
40) Nesta fase inicial da carreira em que você se encontra, você acha importante o convívio com 

os mais experientes? Em que? 
41) O que você considera importante saber para ser um professor de química nos dias de hoje?   
42) Onde e como esses conhecimentos são aprendidos? Como você está aprendendo isso? 
43) O que leva alguns professores a obterem sucesso mais rapidamente que outros? E o que 

você acha que leva alguns professores ao fracasso profissional? 
44) Você se lembra de pessoas ou de situações que tenham lhe ensinado a ser professor (a)?  
45) No exercício da profissão docente, o que você considera mais importante: o individual ou o 

coletivo?  O que dá mais certo para trabalhar no Ensino Médio? Por quê? 
46) Vamos falar um pouco mais sobre os alunos :  

� Eles também são iniciantes no ensino médio e na disciplina química? Você já pensou 
sobre isso? 

� Descreva seus alunos para mim. 
� Diante disso, o que você considera ser importante para o trabalho do professor de 

química? 
47) Você avalia se seu trabalho está dando certo ou não? Como você faz isso? 
48) Você se sente satisfeito (a) com a sua profissão? Por quê? 
49) Como você se considera hoje em relação aos seguintes aspectos do seu trabalho como 

professor (a) de química no ensino médio: (obs.: lista com elementos do trabalho docente 
apontando em ordem crescente de 1 (+ fácil) a 4 (+difícil), o grau de dificuldade) 
� Preparar aulas interessantes para os alunos (   )  
� Relacionar o conteúdo das aulas com o cotidiano dos alunos (   ) 
� Conseguir material específico para cada conteúdo a ser trabalhado (   ) 
� Relacionar os objetivos aos conteúdos e metodologias das aulas (   )  
� Estabelecer seqüência adequada para as aulas (   ) 
� Encontrar bons livros didáticos (   ) 
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� Conseguir a atenção dos alunos e controlar a indisciplina em classe (   ) 
� Elaborar provas e avaliações (   ) 
� Estabelecer diálogo com os alunos (   ) 
� Ter tempo para trabalhar melhor as dificuldades dos alunos (   ) 
� Relacionar os conteúdos químicos com os das demais disciplinas (   ) 
� Outros aspectos que considera difícil e que não foi contemplado aqui ....... 
� Outros aspectos que considera fácil e que não foi contemplado aqui ....... 

 

A  E s c o l a  

50) O que você mais gosta na (s) escola (s)? E o que você menos gosta? 
51) Quais fatores você acha que diferenciam uma escola de outra? (apoio: pontos positivos e 

negativos) 
52) Descreva para mim um dia típico do seu trabalho (apoio: 1) como começa o seu dia? 2) 

Quando você chega à escola, o que você faz?  Qual é a rotina da escola? 3) E na sala de 
aula? Descreva uma aula sua). 

53) Do ponto de vista de um (a) professor (a), a escola era, para você, um ambiente 
desconhecido? Em quê? O que lhe surpreendeu? 

54) Quais as principais exigências por parte da escola e dos seus colegas? 
55) Comente um pouco sobre a atuação da equipe técnica da sua escola. 
56) Comente um pouco sobre o corpo docente da sua escola. Como é participar dele? 
57) Nesta fase em que você se encontra é importante o reconhecimento dos colegas? Por quê? 
58) Você se identifica com o corpo docente da sua escola? Por quê? 
59) Você costuma seguir os conselhos dos mais experientes? Cite alguma experiência sobre 

isso? 
60) Você participa de projetos ou programas específicos? Algum incluindo a utilização de 

laboratório ou atividades experimentais em química?  
61) Você trabalha com atividades experimentais? Por quê? E os outros professores? Em sua 

opinião, por que a maioria dos professores não trabalha com atividades experimentais? 
62) De que forma você aprendeu, ou está aprendendo, as regras da escola, as práticas 

necessárias, os rituais, os valores, ou seja, o ambiente escolar?  
63) Que conselho você daria aos futuros professores? 
64) Você teria algo a acrescentar ou algum aspecto a comentar que a gente ainda não discutiu 

aqui 
 
 

 
 

 

 


