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RESUMO

Este texto tem como objetivo apresentar e discutir a experiência profissional na fase inicial da carreira docente, tendo em vista que
nem todos os saberes apresentados nos cursos de licenciaturas são suficientes para o exercício da profissão, pois faltam aspectos
práticos básicos necessários aos recém-formados. Percebe-se, ainda, que há discrepância entre os projetos pedagógicos desses cursos e
a estrutura curricular realmente oferecida, compreende-se, assim, que a prática docente é desvinculada da teoria apresentada aos
professores em formação. Tem-se como referência para este trabalho a perspectiva de saberes docentes (TARDIF, 2014) e de formação
inicial (GATTI, 2014, 2016), assim como as tensões no campo educacional (AMORIM, 2014).

Palavras-chave: Formação inicial. Formação docente. Saberes docentes.

ABSTRACT

This study aims to present and discuss the professional experience in the early stage of the teaching career, taking into account that not
all the knowledge presented in the undergraduate courses is sufficient for the exercise of the teaching profession, because the basic
practical aspects, necessary for the newly graduated teachers, are missing. It can also be noticed that there is a discrepancy between the
pedagogical projects of these courses and the curricular structure actually offered by them, therefore, it is understood that the teaching
practice is disconnected from the theory presented to the teachers in training. The reference for this work is the perspective of teaching
knowledge (TARDIF, 2014) and the initial teacher training (GATTI, 2014, 2016), as well as the tensions in educational field
(AMORIM, 2014).

Keywords: Initial training. Teacher training. Teacher knowledge.

RESUMEN

El objetivo de este texto es presentar y discutir la experiencia profesional en la fase inicial de la carrera docente, considerando que no
todos los conocimientos presentados en los cursos de pregrado son suficientes para el ejercicio de la profesión, ya que carecen de los
aspectos prácticos básicos necesarios para los recién graduados. También se observa que existe una discrepancia entre los proyectos
pedagógicos de estos cursos y la estructura curricular que se ofrece, por lo que se entiende que la práctica docente está desconectada de
la teoría presentada a los docentes en formación. Como referencia para este trabajo, la perspectiva del conocimiento docente
(TARDIF, 2014) y la formación inicial (GATTI, 2014, 2016), así como las tensiones en el campo educativo (AMORIM, 2014).

Palabras clave: Formación inicial. Formación de profesores. Conocimiento del profesor.

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/experiencias_docentes_formacao_inicial_e_pratica_profissional_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.2-8,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



INTRODUÇÃO

As discussões em torno da relação entre teoria e prática, no que diz respeito à formação de professores, vêm se tornando cada vez mais
relevantes, visto que, as estruturas curriculares das instituições formadoras não suprem as necessidades dos docentes recém-formados,
distanciando-os, desta forma, da realidade das escolas. Isto ocorre, pois, os cursos de licenciaturas dedicam uma parte mínima de seu
currículo a aspectos necessários ao desempenho do trabalho docente, como por exemplo, as práticas profissionais docentes, as questões
da escola, da didática e da aprendizagem escolar. Assim sendo, a formação pedagógica e seus fundamentos oferecidos nesses cursos
não se configuram como suficientes para a formação de profissionais que atuarão em escolas, já que há a ausência de aspectos práticos
básicos necessários para o exercício da docência.

Segundo Gatti (2014, 2016), no Brasil, não existe coerência entre a política de formação inicial de professores e as necessidades da
educação básica e sua qualidade, por este motivo, os professores desenvolvem sua competência profissional e seus saberes não apenas
por meio da formação básica e da graduação, mas também através de suas experiências com a prática docente, pelos relacionamentos e
com o contexto das redes de ensino.

Tardif (2014, p. 36), por sua vez, define esses saberes docentes como “[...] um saber plural, formado pelo amálgama, mais ou menos
coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais”. Portanto, o saber
docente é plural por envolver conhecimentos e saber-fazer provenientes de diversas fontes que, por sua vez, são oriundas de
instituições formadoras de professores (saberes profissionais, disciplinares e curriculares) ou da própria vivência do docente em sala de
aula (saberes experienciais).

Ainda segundo autor, são essas experiências adquiridas no trabalho cotidiano as mais valorizadas pelos profissionais da educação, pois
são através delas que os professores aprendem a lidar “com situações concretas que não são passíveis de definições acabadas e que
exigem improvisação e habilidade pessoal, bem como a capacidade de enfrentar situações mais ou menos transitórias e variáveis”
(TARDIF, 2014, p. 49). É significativo também considerar que é na etapa inicial da vida profissional que surgem as primeiras tensões,
que aqui serão compreendidas como

O movimento de ação e reação dos sujeitos envolvidos no processo educacional diante de situações postas
diante deles e que os impele a reagir tomando atitudes que são uma reação direta, mas nem sempre explícita,
ao ato que a causou. São elas que contribuem para a delimitação de fronteiras entre o que é aceitável, ou não, e
que definem seus comportamentos no âmbito profissional (AMORIM, 2014, p. 5)

Neste caso, essas tensões se originam em situações do cotidiano em sala de aula, como o domínio de classe e a relação entre professor,
pais e direção da escola, as quais exigem um certo preparo e experiência para saber aplicar estratégias que superem essas barreiras,
porém, o iniciante não tem essa habilidade ainda, pois não foi construída uma base sólida desses saberes em sua formação.

Com base nas considerações e nas análises de autores como Tardif (2014) e Gatti (2014, 2016), que abordam as práticas e saberes
docentes, assim como as tensões no âmbito educacional e as fases da docência, este artigo pretende apresentar e discutir a experiência
profissional na fase inicial da carreira docente, tendo em vista que nem todos os saberes apresentados nos cursos de licenciaturas são
suficientes para o exercício da profissão, pois faltam aspectos práticos básicos necessários aos recém-formados.

Para alcançar os objetivos aqui propostos, esse trabalho se utilizou de uma abordagem qualitativa, visto que, de acordo com Gil (1999),
esse tipo de procedimento é usado para explorar os fenômenos que ocorrem em um ambiente natural, onde cabe ao pesquisador
elucidar as significações a eles atribuídas pelos participantes da situação em estudo. A partir desta concepção, foi feito um estudo de
natureza exploratória, no qual se lançou mão de uma pesquisa bibliográfica, onde foram abordadas as obras dos autores aqui já citados.

Desta forma, este artigo será dividido em duas seções, sendo a primeira voltada à discussão sobre o processo de formação docente e as
dificuldades encontradas pelos professores em formação nas suas primeiras experiências em sala de aula, incluindo aqui os saberes
docentes adquiridos no decorrer dessa caminhada. Enquanto na segunda etapa constará as fases da carreira docente e as tensões
encontradas nesta profissão, em contrapartida do que está sendo proposto na Base Nacional de Formação de Professores (2018), e de
que forma essa nova concepção de formação docente pode amenizar os atritos entre teoria e prática enfrentados pelos professores
iniciantes.

DA FORMAÇÃO INICIAL ÀS PRIMEIRAS EXPERIÊNCIAS DOCENTES: CAMINHOS A
SEREM PERCORRIDOS

As experiências que marcam a construção da base do desenvolvimento profissional são fundamentais na concepção dos saberes
docentes. Para Tardif (2014), isso ocorre antes mesmo do início da carreira do docente, durante a fase de socialização escolar, a qual
tem um peso na compreensão dos saberes, saber-fazer e saber-ser, que serão utilizados durante o exercício do magistério. Desta forma,
pode-se dizer que o desenvolvimento do habitus se inicia já durante o período de observação das relações
humanas entre professor e aluno, anterior à preparação formal para o ensino, ou seja, está ligada à
história de vida do futuro docente.

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/experiencias_docentes_formacao_inicial_e_pratica_profissional_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.3-8,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



Devido à essa origem dos saberes, Tardif (2014) os classifica dentro de duas vertentes: social e plural. A primeira característica se dá
devido a relação do docente com o outro, do seu contato com um grupo de agentes que segue regras similares no mesmo sistema
organizacional, no qual seu objeto de trabalho são sujeitos, e cujo saber-ensinar depende intimamente da hierarquia educacional e das
transformações sociais e culturais do meio em que é aplicado, ou seja,

[...] o saber dos professores não é um conjunto de conteúdos cognitivos definidos de uma vez por todas, mas um
processo em construção ao longo de uma carreira profissional na qual o professor aprende progressivamente a
dominar seu ambiente de trabalho, ao mesmo tempo em que se insere nele e o interioriza por meio de regras de
ação que se tornam parte integrante de sua ‘consciência prática’. (TARDIF, 2014, p. 14)

Porém, apesar de possuir esta natureza social, o saber dos professores também é individual, pois as experiências pessoais e a
identidade do docente são incorporadas à sua prática profissional, adaptando-se e transformando o seu saber. Por causa dessa
dualidade, Tardif (2014) alerta que é necessário tomar cuidado para não cair nos conceitos radicais de “mentalismo” e “sociologismo”,
já que no primeiro o saber torna-se imutável, se originando de esquemas pré-estabelecidos ou representações mentais invariáveis,
enquanto no segundo ele está interligado a fatores quase sempre exteriores à escola, subordinados à mecanismos sociais ou ideologias
pedagógicas.

Quanto à pluralidade, o saber docente recebe tal característica por envolver conhecimentos e saber-fazer provenientes de diversas
fontes, seja por meio das instituições formadoras, através dos cursos de licenciatura, onde se adquire os saberes teóricos, ou mediante o
uso das relações sociais e da vivência do professor em sala de aula por meio da práxis, desenvolvendo assim os saberes práticos, que
aqui se caracterizam como “um conjunto de representações a partir das quais os professores interpretam, compreendem e orientam sua
profissão e sua prática cotidiana” (TARDIF, 2014, p. 49).

E é justamente através da forma com que esses profissionais lidam com essas circunstâncias que surge o habitus[1], ou seja, é por meio
da prática em sala de aula que o professor irá desenvolver um estilo de ensino, os traços da sua personalidade profissional que o
ajudará a enfrentar as barreiras encontradas ao tentar pôr a teoria dos outros saberes em execução.

Dentro desta perspectiva, Huberman (2000) propõe a existência de cinco fases na carreira docente que marcam o processo de
desenvolvimento do professor, sendo a primeira, que representa os primeiros anos na profissão, a mais importante, pois se configura
em um período decisivo na estruturação da prática docente, já que é durante essa fase que ocorre um intenso aprendizado que define o
tipo de profissional que esse docente será.

Assim, a construção do habitus docente, ou seja, do comportamento do professor em sala de aula, se dá por meio do entrelace desse
conjunto de fatores, tendo no saber experiencial o elemento essencial para a solidificação da personalidade profissional do docente e
do seu estilo de ensino.

Desta maneira, a formação inicial de um profissional, além de acadêmica, deve ter a função de orientar a aquisição de experiências
desejáveis ao desempenho do trabalho, já que o exercício de qualquer profissão é prático, no sentido de que se trata de aprender a fazer
algo. No entanto, muitas das discussões a respeito da formação inicial de professores têm apontado como um dos problemas o fato de
que os cursos de licenciatura não preparam o futuro professor para uma prática eficiente, uma vez que não os habilita a articular
conhecimentos teóricos e práticos.

Autores como Gatti (2014), por exemplo, que estuda os aspectos relacionados à formação inicial docente, afirma que não existe
coerência entre a política nacional de formação de professores e a realidade escolar, visto que, a estrutura curricular dos cursos de
licenciatura não permite ao recém-formado enfrentar o início de uma carreira docente com uma base consistente de conhecimentos,
sejam os disciplinares, sócio-educacionais, ou até mesmo técnicos. Em outras palavras, os saberes técnicos e pedagógicos não
preparam os professores para os desafios encontrados em sala de aula, fazendo com que eles adaptem os métodos aprendidos às
diferentes situações encontradas, o que por consequência faz com surjam novas estratégias de ensino que lhe serão úteis ao enfrentar as
dificuldades diárias do sistema educacional brasileiro.

Essa insuficiência formativa impossibilita que o professor iniciante tenha total habilidade para planejar, ministrar, avaliar ou orientar
atividades de ensino e ao mesmo tempo lidar adequadamente com o ambiente complexo da sala de aula. Por este motivo, Gatti (2014,
2016) afirma que os professores acabam desenvolvendo seus saberes, não apenas por meio da graduação, mas também através de suas
experiências com a prática docente, pelos relacionamentos e com o contexto das redes de ensino.

Tardif (2014), por sua vez, acredita que esta discrepância entre teoria e prática, ou seja, o que ocorre na formação acadêmica e a
realidade encontrada nas escolas, se deve ao processo de produção dessas competências, uma vez que os saberes técnicos são
renovados e produzidos pela comunidade científica, enquanto aos docentes cabe o papel de transmitir esses saberes elaborados por
outros grupos, o que faz com que eles sejam incorporados “[...] efetivamente à prática docente, sem serem, porém, produzidos ou
legitimados por ela” (TARDIF, 2014, p. 40).

Esse distanciamento torna-se perceptível já nas primeiras experiências na docência, que ocorrem ainda durante a formação acadêmica,
por meio da disciplina de estágio, onde acontecem os processos de “observação, imitação, reprodução e, às vezes, reelaboração dos
modelos existentes na prática, consagrados como bons” (PIMENTA; LIMA, 2006, p. 7). No entanto, as condições em que essas
atividades ocorrem muitas vezes são problemáticas, pois, na maioria dos casos, os futuros docentes chegam em sala de aula com uma
grande carga teórica, no entanto, não sabem como ou em que circunstâncias aquele saber pode ser utilizado. Com isso, se não houver
supervisão e orientação adequada, o estagiário tende a imitar e reproduzir o comportamento do professor regente, sem qualquer análise
crítica com relação a essa conduta, se ela seria positiva ou não para o seu estilo de ensino, que nesse período ainda se encontra em
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formação.

Outro fator problemático está na ausência de planejamento das instituições de ensino superior, que além de não coincidirem seu
calendário de estágio com o do ano letivo das escolas públicas, também não estabelecem convênios com estas ditas escolas, deixando à
cargo dos discentes a seleção do seu ambiente de trabalho que, por vezes, acaba não sendo o mais adequado pois, devido a demanda
educacional e falta de preparação prévia para receber esses estagiários, por muitas vezes não há sequer tempo viável para que os
discentes tenham uma experiência prática de fato.

Diante disso, o estágio acaba não se constituindo de ações efetivas, que de fato vão contribuir para o crescimento profissional do futuro
professor, já que o objetivo seria proporcionar a eles um contato mais aprofundado com as escolas e uma aprendizagem real das
práticas docentes, mas, na verdade, ocorre o que Pimenta e Lima (2006) definem como “estágios burocratizados”, carregado de
relatórios e fichas de observações, muito longe da aproximação da realidade escolar proposta por essa atividade acadêmica.

Essa etapa da formação docente deveria ser a responsável pelos primeiros passos da carreira da um professor, sendo essencial para a
estruturação da sua prática docente, pois durante essa fase ocorre um intenso aprendizado que define o tipo de profissional esse
docente será. Sendo assim, para Tardif (2014), essas experiências iniciais constituem uma fase crítica em relação às experiências
anteriores e aos reajustes a serem feitos em função das realidades do trabalho. Ao se defrontarem com uma prática bastante distante
dos ideais pedagógicos assimilados durante a formação, o professor em formação passa a vivenciar a complexidade e a
imprevisibilidade da sala de aula, além de notar a distância entre os seus ideais educacionais e o cotidiano das escolas onde começa a
atuar.

De acordo com Nono (2011), é após esse “choque o de realidade”, que ocorre no estágio, que se questiona todo o conteúdo teórico
aprendido durante a formação acadêmica, ocorrendo, assim, um distanciamento desses saberes técnicos e um reajuste quanto às
expectativas e percepções da carreira docente. Porém, tal fenômeno, causado pelas frustrações da primeira experiência em sala de aula,
pode resultar em estratégias de ensino vazias, sem qualquer propósito definido, já que não possui uma base teórica, pois para Pimenta e
Lima (2006) não existe prática sem teoria, ou vice-versa, já que uma depende da outra dentro de uma complexa relação social.

Portanto, para as autoras, o ideal seria que o estágio, aqui caracterizado como uma experiência profissional para o docente em
formação, assumisse um aspecto crítico-reflexivo, com o intuito de formar professores pesquisadores, pois só assim o conflito entre
teoria e prática seria solucionado, já que, desta forma, uma reflexão crítica sobre o trabalho docente em sala de aula, assim como dos
limites impostos pelas práticas institucionais e pelo histórico social do ensino, seria suficiente para compreender a teoria como um
plano de ação contextualizado e prática como um agente transformador dessa ação.

Desta forma, o docente passa a não somente produzir o seu próprio saber, como também legitimá-lo, pois ele, até então um agente
passivo e repetidor de ações não estabelecidas por sua própria experiência, torna-se produtor dos seus saberes técnicos e teóricos,
tendo como base a sua prática, bem-sucedida ou não, em sala de aula.

PERCURSOS PROFISSIONAIS E TENSÕES EDUCACIONAIS: CAMINHOS DOCENTES

Ao analisar o ciclo de vida dos professores, Huberman (2000) observou que existem diferentes etapas na carreira docente, cujas
características se transformam a medida que o professor tem contato com a prática em sala de aula e se depara com as dificuldades e
tensões educacionais. Sendo assim, a primeira das cinco fases detalhadas pelo autor se origina mediante o início da carreira como
professor, sendo um período de sobrevivência e descoberta; já a segunda etapa, chamada de fase de estabilização, ocorre durante essa
etapa em que o professor passa a ter maior facilidade em lidar com o contexto da sala de aula; a terceira, por sua vez, é a fase da
experimentação ou diversificação, estágio em que o professor busca resolver os conflitos que o impedem de melhorar sua atuação em
sala de aula; em quarto, se inicia a etapa em que o docente passa a procurar estabilidade e a expor seu descontentamento com a
Educação e seu próprio desempenho; por fim, vem a fase de preparação para a jubilação, a etapa final da carreira, na qual o professor
pode adotar uma postura positiva ou negativa em relação à sua trajetória profissional vivida.

De todas as etapas aqui detalhadas, Huberman (2000) acredita que o início da carreira docente seja a mais importante para definir o
habitus profissional, e que, no período de três anos em que ela se perpetua, dois aspectos caminham lado a lado na construção do
saber, são eles: sobrevivência e descoberta. Sendo a “sobrevivência”

[...] o tatear constante, a preocupação consigo próprio, a distância entre os ideais e as realidades cotidianas da
sala de aula, a fragmentação do trabalho, a dificuldade em fazer face, simultaneamente, à relação pedagógica e à
transmissão de conhecimentos, a oscilação entre relações demasiado íntimas e demasiado distantes, dificuldades
com alunos que criam problemas, com material didático inadequado etc. (HUBERMAN, 2000, p. 39).

Ou seja, o aspecto da sobrevivência estaria relacionado ao que chamam de “choque da realidade” que, como já dito por Nono (2011), é
a experiência responsável por estabelecer, de fato, o distanciamento das teorias adquiridas ao longo da formação a realidade da sala de
aula. Já a “descoberta”, refere-se ao entusiasmo do iniciante diante do que está para vivenciar, como ter suas próprias turmas e fazer
parte de uma classe profissional. Huberman (2000) destaca ainda que esse aspecto pode, em certos casos, ajudar a superar os embates
da sobrevivência, permitindo ao docente iniciante superar os conflitos gerados pela desilusão e, dessa forma, permanecer na docência.

De acordo com Tardif (2014), essa fase torna-se fundamental pois representa o confronto inicial com a dura e complexa realidade do
exercício da profissão, a transição da vida de estudante para a vida mais exigente de trabalho, podendo ser marcada, em geral, pela
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desilusão e desencanto. É um período decisivo na estruturação da prática profissional e pode ocasionar o estabelecimento de rotinas e
certezas cristalizadas sobre a atividade de ensino que acompanharão o professor ao longo da sua carreira, definindo o tipo de
profissional que ele virá a ser. Além disso, ela é tão crucial que pode levar o iniciante a abandonar a profissão ou a se questionar sobre
a escolha e continuidade na carreira.

No entanto, para Tardfif (2014) e Nono (2011), a partir do momento em que o professor consegue especificar seu papel e separar sua
responsabilidade das dos outros sujeitos e agentes educacionais, especialmente no que diz respeito aos pais dos alunos, ele passa a
assumir o compromisso com sua profissão e o domínio progressivo do seu trabalho, resultando na construção de sua aprendizagem
através das suas próprias experiências. Esta fase caracteriza-se por ser a mais positiva na carreira docente, onde o aluno passa a ser o
foco, já que o professor tem um domínio maior sobre a matéria e capacidade de selecionar o método mais apropriado para suprir a
necessidade dos discentes.

As fases seguintes voltam-se para o pessimismo e distanciamento emocional da profissão, embora, na fase final da carreira, alguns
professores tendem a adotar uma visão mais positiva, procurando trabalhar com outros colegas para a melhoria do ensino. Na opinião
de Tardif (2014), tal desencanto ocorre devido às dificuldades vividas pelos professores em situações precárias, dentre elas pode-se
destacar a impossibilidade de manter um vínculo com uma turma de alunos por vários anos, dando continuidade a um projeto de
ensino, ou até o mesmo o aumento da sua carga horária, já que muitas vezes o docente acaba assumindo outras disciplinas, tendo que
começar todo o seu planejamento do zero, o que exige uma grande adaptação e flexibilidade.

Portanto, nota-se que em cada uma dessas fases do desenvolvimento docente existem conflitos e questionamentos de naturezas
diferentes, porém, os primeiros anos da profissão correspondem a uma etapa mais importante neste aspecto, pois as tensões e as
dificuldades de adaptação pessoal e profissional, resultados da insegurança e despreparo originados na formação, além da ausência de
apoio na busca de solução para os problemas e imprevistos da rotina escolar, são fatores que definem a permanência ou não do
indivíduo na profissão.

As cobranças e barreiras profissionais encontradas por professores iniciantes são inúmeras, desde a dificuldade em lidar com crianças
que apresentam problemas de aprendizagem, ocasionadas muitas vezes por questões emocionais, intelectuais ou sociais, até o domínio
total da sala de aula que, diante da heterogeneidade que caracteriza as turmas, torna-se um desafio muito grande para um docente com
pouca experiência. Para os iniciantes, o distanciamento entre conhecimento teórico e a prática docente encontrado durante a sua
formação, geram insegurança no enfrentamento dessas diferentes situações de ensino.

Todos esses obstáculos provocam nos professores iniciantes sentimentos de estresse, angústia, temor, revolta e solidão, dando origem,
assim, às primeiras tensões no campo educacional que, de acordo com Amorim (2014), despertam uma reação transformadora, que
procura responder e solucionar essas questões problemáticas, definindo, assim, o comportamento do sujeito no âmbito profissional
diante de situações adversas.

É por meio desse ímpeto reacionário, que embora explícito não é exatamente direto, que surgem os primeiros modelos e projetos
pensados para solucionar essa deficiência encontrada na práxis do professor iniciante, que se origina ainda em sua formação. Para isso,
alguns pesquisadores, como Pimenta e Lima (2006), sugere uma mudança na forma como a disciplina Estágio Supervisionado,
presente na matriz curricular dos cursos de licenciatura das instituições de educação formadoras, é concebida, visto que, para as
autoras, teoria e prática são coisas indissociáveis, e que, para funcionarem harmonicamente dentro do contexto da realidade de uma
sala de aula, é necessário que os seus saberes correspondentes sejam produzidos pelos próprios docentes. No entanto, para isso, é
preciso de que o professor em formação seja orientado e estimulado a se torna um pesquisador crítico e reflexivo, ciente do processo
de produção das suas próprias competências.

Torres-Guzmán (1996), por sua vez, levando em consideração a característica social do saber docente, sugere um modelo de tutoria,
onde um professor experiente e outro iniciante dividiriam a mesma classe, trabalhando em conjunto e trocando experiências. No
entanto, embora isso pudesse solucionar a ausência da prática docente durante o estágio, já que o discente trabalharia lado a lado com o
professor regente, há a possibilidade, segundo Pimenta e Lima (2006), que, sem uma supervisão adequada, o estagiário não seja capaz,
dentro desse contexto, de desenvolver uma vivência própria, estabelecendo sua própria práxis e habitus docente.

No entanto, o que é discutido atualmente no Brasil é a Proposta para a Base Nacional Comum da Formação de Professores da
Educação Básica (BRASIL, 2018), um projeto ainda em debate, que visa melhorar a formação inicial de professores, de forma mais
ampla e permanente do que os outros modelos apresentados aqui, utilizando a prática como instrumento de aprendizagem.

O documento, ainda em fase preliminar, ressalta o objetivo de atingir não somente a formação inicial, mas também a formação
continuada e a progressão na carreira. Para isso, pretende-se criar uma união entre os diversos setores da educação, tais como, MEC,
instituições formadoras e secretarias de educação municipais e estaduais, onde cada um terá uma funcionalidade própria, embora
interligadas entre si.

A proposta também apresenta os três eixos norteadores em que suas competências estarão concentradas, que são: conhecimento,
prática e engajamento. Tendo no conhecimento as questões voltadas para o saber-fazer e os conteúdos disciplinares, tendo como
finalidade que o discente seja capaz de reconhecer os processos de aprendizagem e a estrutura do sistema educacional. Já o eixo
prático, está focado em temas relacionado às ações a serem tomadas em sala de aula, seja por meio de gerenciamento de classe,
avaliações ou planejamento pedagógico. O engajamento, por sua vez, propõe que o docente em formação participe efetivamente da
vida escolar, por meio de desenvolvimento de projetos e ações pedagógicas.

No entanto, o que chama a atenção neste documento é a nova forma de abordar a prática docente e avaliar o professor iniciante. No
primeiro caso, a prática não ocorreria mais por meio de Estágio Supervisionado, que seria extinto, mas sim ao longo de uma
Residência Pedagógica, que seguiria os mesmos moldes dos cursos de medicina. No entanto, é importante levar em consideração os
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problemas estruturais e organizacionais, tanto das escolas públicas como das instituições superiores de ensino, porque, como já dito
anteriormente, é necessário que um calendário letivo unificado e um planejamento pedagógico que inclua uma relação de troca entre
essas duas entidades.

Quanto à avaliação dos docentes, ela seria obrigatória e aconteceria todos os anos, servindo assim como forma de habilitar o professor
iniciante à docência. Esse exame seguiria os padrões do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), com questões
teóricas e discursivas, o que por si só já entra em conflito com o propósito principal deste projeto, que é estimular a prática docente,
portanto, por que não realizar uma prova que contemple todos os saberes? Outra questão a ser levantada, está na unilateralidade desta
avaliação, pois, se é por meio das instituições superiores de ensino que o docente adquire os seus saberes e é licenciado, então não
seria coerente analisar também o desempenho do órgão formador?

São questões como essas que precisam ser levadas em consideração e discutidas, visto que essa proposta não se trata apenas de um
novo modelo a ser seguido ou de uma técnica a ser implementada, esse projeto transforma a estrutura, o núcleo das licenciaturas, e
influenciará na formação de novos profissionais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através de estudos dos autores aqui citados, foi possível, com este trabalho, corroborar que grande parte das dificuldades encontradas
pelos professores iniciantes no início da carreira decorrem da insuficiência formativa encontrada nos cursos de licenciatura, tendo em
vista que nem todos os saberes apresentados na etapa formativa do docente são suficientes para o exercício da profissão, levando-se
em consideração a atual realidade escolar, o que acaba tornando a inserção profissional mais problemática.

Nessa perspectiva, destaca-se a debilidade na preparação dos futuros professores para a complexa prática de ensinar, visto que, o
Estágio Supervisionado, disciplina voltada para a aquisição de experiência profissional, padece de um planejamento adequado para o
seu melhor aproveitamento, além de não possuir, em seu programa, um incentivo na formação de um professor pesquisador, que daria
a esses novos docentes autonomia para desenvolver e validar seus próprios saberes.

Em decorrência dessas faltas, observa-se que o “choque de realidade” sofrido pelos docentes ainda no início da sua carreira se dá, em
grande parte, devido às frustrações inerentes do seu despreparo para a realidade da sala de aula e a dificuldade em pôr em prática os
aprendizados obtidos durante a sua formação. A ausência de uma prática efetiva durante a formação inicial constitui, assim, uma falha
sentida pelos recém-formados ao se defrontarem com esse distanciamento entre os saberes técnicos e a vivência escolar, podendo
ocasionar em um período de desilusões e até desistência da profissão.

Diante disso, coloca-se a necessidade de as instituições de ensino superior terem uma maior atenção com a formação inicial e passar a
conciliar seus projetos pedagógicos e estrutura curricular a ações voltadas à inserção profissional dos professores na docência. Além
disso, há a urgência de que as formas de organização, desenvolvimento e avaliação dos estágios sejam repensadas, de modo a
assegurar aos futuros professores um contato mais próximo e efetivo com a realidade escolar, o qual lhes possibilite o conhecimento
dos alunos e das situações reais que irão enfrentar na prática docente. Pois, se não houver melhora nesses quesitos básicos, por melhor
que seja a proposta ou o modelo a ser seguido, a verdade é que, dentro desses moldes, o resultado pode não ser satisfatório.

Por fim, procurou-se trazer aqui discussões e questionamentos referentes à formação inicial docente e às primeiras experiências
práticas dos professores iniciantes, com o objetivo de fomentar debate reflexivo sobre o tema em questão, pois considera-se essencial
que a temática seja ampliada e aprofundada para que seja possível a construção de respostas formativas mais adequadas às
necessidades dos docentes.
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[1] Portanto, o termo habitus utilizado neste texto refere-se ao conceito empregado por Bourdieur (1996, 1982), que diz respeito a
princípios ou comportamentos adotados pelo sujeito, que se formam a partir de um complexo sistema de disposições que se transforma
e se adapta à medida que novas ações são realizadas. Assim, no campo da docência aqui abordado, o habitus nada mais é do que o
comportamento profissional do professor, formado a partir de suas experiências em sala de aula.
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