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RESUMO 

 
O início da docência é caracterizado como um período importante para o desenvolvimento e 
constituição da carreira de professor. É um momento de descoberta, mas também de 
frustrações e angústias diante de competências e responsabilidades que não são fáceis de lidar. 
É neste contexto que surgem os primeiros conflitos relacionados à docência, assim como as 
tentativas para minimizá-los e enfrentá-los. Esta pesquisa buscou compreender como 
professores de Ciências e Biologia enfrentam os conflitos no início do exercício profissional e 
como este processo de enfrentamento contribui para a construção da prática docente. Para 
alcançar os objetivos foram feitas entrevistas individuais com professores de Ciências e 
Biologia em início de carreira para que eles relatassem sua história profissional e pessoal, 
além disso, foi feito um grupo focal, em que coletivamente foram discutidas questões 
concernentes a este momento da carreira. A partir das falas e relatos dos professores pode-se 
compreender como o professor busca construir sua identidade profissional e consolidar sua 
prática. Entre os conflitos identificados estão os gerados das relações com os sujeitos, os 
relacionados à instrução, ao currículo, às rotinas e diretrizes das instituições as quais estão 
vinculados e os conflitos relacionados ao autoconceito. Para enfrentá-los utilizam estratégias 
que podem ser desde negar o conflito, ações pontuais e até uma mudança conceitual sobre o 
processo educativo. As fontes utilizadas neste processo são diversas, mas partem 
principalmente da história de vida, estudantil e experiência prática deste professor. Entre os 
saberes mobilizados para enfrentar seus principais conflitos se destacam os saberes 
experienciais adquiridos com e na prática de sua atividade. A partir desta pesquisa, pode-se 
identificar também competências, nas quais podem ser baseados os programas de formação 
que parecem pouco contribuir, além disso contribui para a compreensão das angústias vividas 
no início da sua carreira, dando voz  a estes que se sentem tão isolados nesta busca pelo 
desenvolvimento e consolidação profissional.                                                                                                                             
 

 

PALAVRAS-CHAVE: professores iniciantes; ensino de ciências; conflitos docentes; saberes 

docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

The beginning of teaching is featured like an important period for the development e 
constitution of a teaching carrier. It is a discovery moment but also a frustration moment 
conflicts will appear, and they are related to the teaching, like the attempts to minimize and 
face it. This research attempt to understand the Natural Science teachers face the conflicts in 
the beginning of professional carrier and how this processes of bearding contributes to the 
construction of teaching practice. To raise the objectives, personal interviews had been done 
with teachers of Science and Biology in the beginning of the carrier, that related the 
professional and personal history and furthermore a focal group had been created where 
collectively the members discussed about this particular moment in the carrier. According to 
the speeches and reports gave by the teachers we could comprehend how the teacher try to 
build your professional identity and reinforce your practice. Between the identified conflicts 
some of then where generated by relation with the subjects, with instruction, and related to 
curriculum, routines, and guidelines of the institutions they are bound to, also paper conflicts. 
To face it they utilize strategies that can be the conflict denial, the based in punctual actions 
coming up to the one that show conceptual change about the educative process. The sources 
used in this process are various, but mainly it starts from the history of life, of student and the 
practice experience of this teacher. Between the mobilized knowledge to face your main 
conflicts we can contrast the experiential acquired in the practice of your activity, and with it 
too. Starting from this job, we can identify competences too – in this competences we can 
base the programs of formation, that seems to gave a low contribution in the moment that the 
new teacher begins your practice, furthermore contribute to the comprehend of some anxieties 
lived in the beginning of your carrier, which give voices to this that fell so many isolates in 
this search for the development and professional consolidations. 
 
 
Key-words: beginning teachers; teacher’s conflicts; teacher’s knowledge. 
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INTRODUÇÃO 

 

Antes de começar a atuar como professora de Ciências idealizava e planejava minhas 

atitudes junto aos meus alunos, diante dos conteúdos e atividades a serem propostas, ansiava 

pelo contato com meus colegas de profissão e com o aprendizado que poderia ter na relação 

com os coordenadores.  

Mesmo tendo uma ideia de algumas das dificuldades que iria enfrentar, acreditava que 

vontade, dedicação e o conhecimento dos conteúdos me garantiriam sucesso nas minhas 

aulas. Porém, quando o momento chegou, me deparei com uma realidade para a qual nada 

havia me preparado e que era bem diferente das minhas fantasias.  

 Foi no terceiro ano da graduação que tive a primeira experiência profissional como 

docente, ministrando aulas de Ciências para alunos do Ensino Fundamental de uma pequena 

escola particular na periferia da Grande Aracaju. Neste instante, senti que tudo com o que 

tinha sonhado era na verdade um “grande pesadelo”. 

Deparei-me com uma escola sem estrutura física e pedagógica, com o controle 

demasiado da Coordenação sobre o professor, inflexível a tudo que concernia meu papel 

desde o planejamento até as atividades de avaliação. 

 Além do fato de que os alunos eram inquietos, brigavam entre eles, pouco pareciam 

entusiasmados com as aulas e não correspondiam da forma que esperava às proposições de 

aulas e atividades planejadas. As atividades diferenciadas que exigiam participação discente 

eram sempre desaconselhadas pela coordenação, já que ocasionavam ruídos, os quais, 

segundo eles, eram prejudiciais à ordem, devido a proximidade entre as salas.  

Todos os dias, ao sair de casa para dar aula, uma angústia me tomava pela incerteza de 

poder desempenhar o papel para o qual vinha me preparando e que sempre desejei. O que me 

fez desistir temporariamente do meu trabalho para tentar buscar artifícios que me auxiliassem 

a atuar de forma mais segura diante das dificuldades. 

Para isso, passei o decorrer da minha formação buscando teorias, ferramentas e 

oportunidades que pudessem me ajudar a superar e fortalecer minha confiança e me dessem 

alternativas para enfrentar os problemas pelos quais tinha passado como professora iniciante.  

Dediquei-me a leitura de textos, artigos e notícias sobre o ensino de Ciências, proposta 

de atividades, metodologia e didática. Cursando “disciplinas pedagógicas”, pesquisei e 

desenvolvi artigos relacionados ao Ensino de Ciências e Educação Ambiental, participando de 

eventos científicos, cursos e oficinas relacionados aos temas.  

Outra experiência importante foi a monitoria das disciplinas de Biologia dos Invertebrados I e 
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II, para as quais preparava aulas, atividades e manuais junto ao professor titular por dois anos.

No último ano da graduação desenvolvi junto ao projeto Sala Verde na UFS um 

trabalho com formação e pesquisa em Educação Ambiental realizando oficinas e cursos no 

interior do estado, o que me proporcionou o contato e uma relação mais direta com 

professores e a observação de suas dificuldades, além da experiência com pesquisa na 

iniciação científica. 

No meu trabalho monográfico, pesquisei a influência da retenção na formação inicial 

dos professores de Biologia. Esta escolha se deu ao perceber o processo de retenção que 

existia entre meus colegas, já que muitos haviam se atrasado na passagem dos semestres, ao 

longo do curso. 

A construção deste trabalho me deu a percepção de que formação é um processo 

amplo, complexo e heterogêneo, não só influenciado pela universidade, mas também por 

todas as experiências que temos antes e depois da graduação. Também indicou que muitos dos 

graduandos, assim como eu, começam a dar aulas já durante o curso e relataram dificuldades 

neste processo. 

Após algum tempo, em novas experiências profissionais, percebi que minhas angústias 

estavam diminuindo e já me sentia melhor preparada para ser professora. Isso me levou a 

refletir sobre os conflitos que tive no início da minha docência e como superei alguns deles. 

Passei a questionar como se dá esse processo de superação e quais as formas utilizadas para 

que isso possa acontecer, como um processo de construção do “ser professor”. 

Foi a partir dessas minhas indagações, observações e experiências que surgiu o 

interesse pela pesquisa sobre a fase inicial da carreira docente, bem como o desenvolvimento 

profissional que se dá a partir das atitudes tomadas pelo professor iniciante para a resolução 

de seus problemas e superação de seus conflitos. 

Quando inicia a carreira, há um embate entre o que o professor acredita que deve 

fazer, o seu querer construído a partir de suas expectativas profissionais, o dever do professor 

determinado pelos demais (sociedade, coordenação, alunos, pais...) e o que ele é capaz fazer 

diante das dificuldades apresentadas na prática. Estas divergências entre a realidade 

encontrada no ambiente educacional formal e as expectativas imaginadas, ocasiona este 

“choque de realidade”. Que segundo Silva (1997) traduz o impacto provocado pelas suas 

vivências na prática. Essa fase pode perdurar por um período de tempo instável e longo.  

De acordo com a autora, nesse período, os docentes sofrem seus primeiros impactos 

com a realidade da escola, sendo levados a refletir sobre as posturas que adotam em seus 

cotidianos como possibilidades de ação.  
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Em alguns casos acontece a desistência da profissão, porém, quando esta não é a 

opção, há a busca pelo enfrentamento ou mesmo a mitigação destes conflitos vividos pelos 

professores iniciantes. As experiências iniciais se apresentam como momentos de 

incorporação, transformação e apropriação de conhecimentos de naturezas diversas, ou seja, 

são uma construção dos saberes docentes ¨da¨ e ¨na¨ prática. 

Estes processos são parte importante da construção da prática pedagógica deste 

professor, onde ele reavalia suas ações, a partir dos seus variados referenciais, podendo 

modificá-las para uma atuação mais segura e efetiva.  

Todos os professores iniciantes ou não tem algum tipo de dificuldade em sua atividade 

pedagógica que pode gerar um conflito docente. A forma como ele enfrenta esses conflitos e 

as ferramentas utilizadas neste processo são parte da construção de sua prática profissional. 

Mesmo reconhecendo que essa prática poder ser modificada ao longo de toda a sua 

carreira, visto que o cotidiano da sala de aula é dinâmico, não há homogeneidades ou padrões. 

O início da docência é destacado como um momento decisivo para o futuro profissional, por 

autores como Tardif (2000); Silva (1997); Huberman (2007); Beach & Pearson (1998); Fuller 

(1969), entre outros que estão apresentados neste trabalho. 

A partir desse cenário, a questão desta pesquisa se deu em torno do seguinte problema: 

“Como se dá o processo de enfrentamento dos conflitos vivenciados pelos professores 

iniciantes de Ciências e Biologia em sua atividade docente?”.   

A partir da identificação desses impasses, e do entendimento de como esses professores 

iniciantes procuram superá-los ou mitigá-los, pode-se indicar como se dá o processo de 

construção da prática docente nesta fase. 

Para isso, busquei como objetivo compreender como os professores iniciantes de 

Ciências e Biologia buscam enfrentar os principais conflitos vivenciados em sua prática 

docente. 

Pra tanto, foi necessário identificar os principais conflitos vivenciados pelos 

professores iniciantes de Ciências e Biologia em sua prática docente, assim como elucidar os 

meios a partir dos quais os professores iniciantes enfrentam seus problemas, na busca por 

resolver ou mitigar os conflitos da e na prática, fazendo uma relação entre o enfrentamento 

dos conflitos docentes e o processo de mobilização dos saberes envolvidos na construção 

profissional. 

Este trabalho também buscou indicar as contribuições da formação inicial no 

enfrentamento dos conflitos vividos pelos professores iniciantes no exercício da docência, 

refletindo sobre seu papel neste processo. 
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Discutir sobre tais questões e compreendê-las, considerando o real cotidiano da 

atividade docente, deve contribuir para subsidiar uma formação que corresponda aos anseios 

dos professores iniciantes e os ajude a construir uma prática reflexiva e segura de forma a 

atender às necessidades sociais de sua complexa atividade.  

O que não quer dizer que a formação inicial deva preparar o professor completamente 

para a sua atuação, mas não se pode negar a importância das discussões teóricas. Cunha e 

Zanchet (2010) destacam que a inexistência de qualquer teorização sobre questões 

pedagógicas os torna profissionalmente frágeis, assumindo um papel profissional para o qual 

não possuem saberes sistematizados. 

Neste sentido, Zabalza (1994) defende que os professores não atuam a partir de 

princípios teóricos gerais derivados de um saber acadêmico, nem tampouco atuam a partir de 

habilidades técnicas adquiridas a um nível geral e descontextualizado.  

Para esta autora, a racionalidade prática se adapta à característica de intervenção dos 

professores, sua atuação, portanto, seria como uma constante conversação entre os tipos 

distintos de racionalidade (o que saber, o que sabe fazer, o que está disposto a fazer, e etc.), 

esta é a essência dinâmica e dialética dos dilemas. 

Segundo Tardif (2000), um dos maiores problemas da pesquisa em Ciências da 

Educação é que os pesquisadores se interessam mais pelo que os professores deveriam ser, 

fazer e saber do que pelo que eles são, fazem e sabem realmente.  

Afirma ainda que o conceito de professor como ator e profissional dotado de 

competências tem servido de base para as reformas na formação inicial na América do Norte, 

desde meados dos anos 1980, ocasionando um aumento da contribuição da formação prática 

aos currículos, a origem de novas práticas de formação reflexiva e o reconhecimento do valor 

dos saberes profissionais dos professores. Sendo necessário que a pesquisa universitária se 

apoie nesses saberes para compor um repertório de conhecimentos necessários para a 

formação de professores. 

Assim, este trabalho se constitui a partir da voz dos professores, profissionais dotados 

de um saber que é mobilizado durante sua prática, e tem como contribuição trazer este ator 

como foco, seus anseios, preocupações, preconceitos, afirmações entre outros sentimentos. 

Estas indicações podem subsidiar uma nova proposta de formação que se interesse mais pelo 

que eles sabem e fazem no seu dia a dia, no enfrentamento dos seus conflitos, do que por 

teorias e conhecimentos universitários que geralmente são vistos pelos professores como 

distantes dos “práticos”. 

Esta dissertação se apoia nos estudos de epistemologia da prática profissional, a qual 
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têm como finalidade  revelar os saberes (conhecimentos, competências, habilidades ou 

aptidões e atitudes), compreender como são integrados nas ações e como os professores os 

incorporam, produzem, utilizam, aplicam e transformam em função dos limites e dos recursos 

inerentes às suas atividades de trabalho. Visa compreender ainda a natureza desses saberes, 

assim como o papel que desempenham tanto no processo de trabalho docente quanto em 

relação à identidade profissional dos professores (TARDIF, 2000). 

O fato de se tratar de professores de ciências iniciantes, também traz peculiaridades 

por serem licenciados em uma área acadêmica considerada das ciências “puras”, também 

chamadas de “duras”. Nesta área, há uma maior ênfase nas disciplinas específicas que nas 

pedagógicas durante a formação. O que pode dificultar a atuação em sala de aula, além de 

incentivar uma concepção de ciência possivelmente mais tradicional e positivista.  

Segundo uma análise feita por Harres (1999) os trabalhos revisados, realizados em 

contextos e com metodologias diferentes, são identificados, de modo geral, uma aproximação 

das Concepções sobre Natureza e Ciência dos professores que atuam no ensino de Ciências, a 

uma imagem empirista da ciência, apoiada fortemente no papel da observação e na produção 

do conhecimento através de um método único: o método científico. Portanto, os professores 

ainda não superaram as concepções tradicionais da ciência. 

Analisando as pesquisas em relação ao tema dos professores iniciantes, Papi e Martins 

(2009) consideram a relevância de se abordar o desenvolvimento profissional de professores 

iniciantes; na medida em que diz respeito à fase na qual se aprende a ser professor em meio às 

contradições presentes na realidade educacional e escolar. Entende-se que se torna 

imprescindível que as contradições sejam consideradas na pesquisa em educação e que as 

relações que se dão nesse contexto sejam analisadas tendo em vista a necessidade de 

transformação do quadro vivenciado. 

Nos últimos anos, de acordo com Diniz e Campos (2004), há um crescente interesse da 

pesquisa educacional no professor e na sua profissão, com produções científicas significativas 

sobre a profissionalização, o percurso profissional, o pensamento e a ação do professor e seu 

conhecimento, caracterizando-o como produtor de saberes. 

Concordam com isso Cunha e Zanchet (2010), analisando as pesquisas sobre o tema 

no contexto universitário chamam a atenção que as experiências de acompanhamento e 

formação dos professores iniciantes estão em primeiro lugar entre os trabalhos apresentados, o 

que revela a existência de iniciativas institucionais nesta área e evidencia que o processo de 

inserção profissional dos professores não é uma responsabilidade individual dos mesmos, mas 

um desafio institucional das políticas públicas.  
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As autoras destacam que a problemática do professor iniciante vem se constituindo 

como um foco de interesse de pesquisas, intervenções e de políticas e ações institucionais. Já 

há o reconhecimento de alguns países quanto aos prejuízos econômicos, tanto pela deserção 

dos mesmos como pelo impacto de suas ações no sistema educativo.  

Gama (2007) fez um levantamento das pesquisas produzidas no Brasil até o ano de 

2004, que revelou a existência de vinte e dois estudos sobre o tema, a maioria destes com 

professores das séries iniciais ou Ensino Fundamental e nenhuma com professores de 

Ciências e Biologia. A autora indica que as pesquisas brasileiras confirmam a ocorrência das 

dificuldades e problemas iniciais da carreira que são apontadas nos estudos internacionais. 

Com base na bibliografia e produções estudadas sobre o tema, e a partir do olhar sobre 

o objeto, foi definido que nesta pesquisa o problema será discutido a partir de três aspectos 

selecionados como principais: as expectativas dos professores em relação a seu trabalho, os 

conflitos vivenciados quando se inicia a prática e os conhecimentos e estratégias mobilizados 

e construídos na busca por enfrentá-los. Isto por entender que os conflitos vivenciados pelos 

professores se originam da divergência entre a realidade encontrada na prática do seu trabalho 

e as expectativas e crenças que tinham antes de atuar profissionalmente.  

Mesmo que já esperem viver dificuldades, podem acreditar estar, de alguma forma, 

preparados para enfrentá-las ou planejem estratégias de ação que na prática não funcionem 

como idealizaram, o que os farão se sentir, mesmo que momentaneamente, despreparados 

para atuar.  

As expectativas são, portanto, as idealizações construídas pelo professor ao longo de 

toda a sua vida sobre o trabalho docente e todas as relações e variáveis envolvidas neste 

ínterim. Os conflitos surgem da não correspondência entre as expectativas e a realidade 

observada no momento da prática, se originam das frustrações e das dificuldades que o 

professor enfrenta e com as quais não consegue lidar, o fazendo questionar seu papel e sua 

atuação.  

Os conflitos podem ser caracterizados assim, como a angústia causada pelos resultados 

das desconexões entre a idealização e o real, entre o plano e a ação, seja na percepção de algo 

ou com o resultado de uma atitude.  

Encontramos em Putnam e Poole (1987) a definição de conflito como a interação de 

pessoas interdependentes, que possuem objetivos, desejos e valores opostos, e que encaram a 

outra parte como potencialmente capaz de interferir na realização desses desejos. Porém, para 

tratar da docência este conceito é ampliado não só para tratar das relações interpessoais, mas 

das relações entre indivíduos e objetos, ações, perspectivas, normas, diretrizes, representações 
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e ideias.  

A partir do surgimento dos conflitos, inicia-se a busca por enfrentá-los e construir sua 

identidade e sua ação. As estratégias planejadas para a resolução dos conflitos podem ter 

efeitos positivos ou não. Caso não seja devidamente enfrentado e superado poderá reafirmar o 

conflito e até originar outros. Porém, é nesse momento que os saberes se constroem e são 

mobilizados para embasar atitudes que possam permitir ao professor o atendimento de seus 

objetivos, a partir da mitigação de seus problemas. 

Este é um processo de construção e reconstrução do ser professor e do ensinar, um 

ciclo, no qual se fundamentam as proposições desta pesquisa e do qual partiram as categorias 

de análise, os temas das discussões que orientaram a coleta de dados e a análise dos 

resultados. Estas categorias orientam também a formação dos capítulos que compõem o 

trabalho de forma a ressaltar os aspectos escolhidos como essenciais no entendimento do 

objeto. 

Após a introdução, o primeiro capítulo tratará da trajetória da pesquisa descrevendo a 

metodologia utilizada e os delineamentos da pesquisa. São apresentados os participantes, 

descrevendo brevemente o grupo com o qual se deu a pesquisa. 

Decidi por não apresentar um capítulo de referencial ou quadro teórico, optando por 

diluí-lo entre os demais capítulos, apresentando as bases teóricas a partir dos conceitos e 

categorias emergentes da pesquisa.  

No segundo capítulo, foram focadas as expectativas dos professores antes de iniciar a 

prática profissional, em relação a vários aspectos inerentes ao trabalho dos docentes. Ainda no 

segundo capítulo, são tratados os conflitos vividos pelos professores iniciantes no confronto 

com a realidade da docência, indicando os principais conflitos vividos e o contexto do início 

da docência. 

Já o terceiro e último capítulo, traz as formas como os professores iniciantes de 

Ciências e Biologia buscaram enfrentar os conflitos vividos, identificando os saberes 

envolvidos nesse processo de construção da prática e o papel de cada um dos agentes 

formadores. 

As considerações finais trazem as principais indicações deste trabalho, as 

contribuições do que foi apontado e possibilidades de pesquisas e ações institucionais que 

contribuam na formação e atuação dos professores de Ciências e Biologia, especialmente no 

início da carreira. 
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CAPÍTULO 1 – TRAJETÓRIAS DA PESQUISA 

 

Neste capítulo descrevo a trajetória da pesquisa, a metodologia utilizada, as formas de 

seleção dos participantes, coleta de dados e análise, além de descrever o grupo de professores 

que participaram da pesquisa. 

A necessidade de que estes aspectos estivessem separados em um capítulo único é a 

peculiaridade da metodologia e da forma de coleta de dados, que exigiu a descrição de uma 

série de etapas, da caracterização das diretrizes para o trabalho e de como se deram os  

contatos com os participantes, suas características, a seleção e as peculiaridade do grupo com 

o qual trabalhamos. 

A metodologia desta pesquisa teve caráter qualitativo, que segundo Minayo (2002, p. 

21): “trabalha com um universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes que correspondem a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis”, já que pretende 

compreender as relações entre os dados e tudo que se relaciona com estes e não apenas 

apontá-los e quantificá-los. 

Importante ressaltar que apesar de ser uma pesquisa qualitativa, não são 

desconsiderados alguns dados numéricos que concernem ao grupo trabalhado, porém o 

destaque para a validade dos dados é a relevância e a consonância destes com a realidade 

observada e com a literatura. 

Esta pesquisa realiza dois movimentos distintos, pois inicialmente ela parte de 

conceitos gerais já definidos, para procurar entender o contexto específico da pesquisa, na 

construção dos instrumentos de pesquisa, na condução da coleta de dados e no uso de 

categorias já definidas. Porém, a partir da análise do específico chegamos a conclusões gerais 

e novas categorias que podem ser utilizadas para análises de outras situações e caracterizar os 

conflitos que afligem professores iniciantes em geral.

Compreendemos que, como conclui Huberman (2007), torna-se muito difícil estudar o 

ciclo da vida profissional pretendendo extrair perfis-tipo, sequências, fases ou determinantes 

de um desfecho feliz ou infeliz. Quando se trata do desenvolvimento adulto este se mostra um 

processo dialético entre forças internas e externas, portanto o estudo deste processo é um 

estudo de influências combinadas.  

Porém, diz o autor, através dos seus estudos pode-se perceber que há na carreira do 

professor algumas constantes, componentes que pouco se alteram, inclusive no passar dos 

anos, como as expectativas sociais, o conjunto de atividades, a hierarquização dos papéis,
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leque de trajetórias, no plano administrativo, a reorganização do trabalho e as normas, por 

exemplo, e estes definem em parte os papéis a serem desempenhados profissionalmente 

(representações e condutas) os quais são interiorizados de certa forma pelos atores. 

Há de se destacar também que os dados são provenientes das proposições dos sujeitos 

em ralação aos fatos e não dos fatos em si. É um estudo das percepções, das representações 

dos professores sobre sua vida profissional. Isto se torna mais válido quando se pretende 

pesquisar as formas encontradas por estes, como sujeitos de saber, para resolver os conflitos 

vivenciados e percebidos. 

A análise de conflitos, que por sua natureza são desenvolvidos de modo interno e 

pessoal a cada indivíduo não é tarefa simples, porém, a partir das falas dos professores e do 

grupo sobre seus problemas e dificuldades, pode-se perceber indícios e indicações desses 

conflitos que iremos abordar. 

 Por considerar o objeto e os objetivos da pesquisa foram selecionados os métodos de 

coleta de dados e a análise, estes foram explicitados sequencialmente e divididos nas etapas 

apontadas a seguir. 

 

1.1- SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

A pesquisa teve como foco os professores de Ciências e Biologia em início de carreira. 

Este intervalo de tempo, compreendido como fase inicial, não é consenso entre os 

pesquisadores, os quais variam bastante nessa definição. Alguns autores apontam de um a três 

anos (Huberman, 2007; Tardif, 2011) como a primeira fase da carreira, de exploração e uma 

seguinte de estabilização. 

Há de se considerar também que este tempo não é rigidamente determinado, pois 

vários outros fatores podem influenciar na duração desta fase, como formação, idade, gênero, 

características de personalidade, entre vários outros. 

Apenas como base temporal a ser considerada para a seleção, indiquei cinco anos de 

carreira, como marco, porém, sem delimitar de forma excludente a quantidade de anos a 

serem considerados como iniciais, já que foram abordados na coleta de dados os primeiros 

contatos, ou seja, os primeiros anos. 

Este período escolhido, parece ser um período ideal para lembrar-se dos primeiros 

contatos com a docência e para fazer uma comparação entre os mais recentemente iniciados e 

os que já estão há mais tempo, partindo para a fase de estabilização, onde o enfrentamento de 

parte dos conflitos já se deu. 
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Dessa forma, o critério de seleção dos participantes a ser considerado foi ter atuado no 

período de um a cinco anos como professor de Ciências e Biologia. Dentro deste grupo foram 

englobados professores formados e licenciandos em fase de conclusão de curso, com essas 

características.  

A escolha de englobar também alunos em fase final de formação se deu pelo fato de 

identificar a ocorrência de vários alunos que iniciam a atividade profissional, mesmo antes de 

finalizar sua formação profissional inicial, como está explicitado em minha pesquisa 

monográfica, a qual mostra que principalmente os alunos do curso diurno se atrasam na 

passagem dos períodos por dar aulas em escolas particulares ou contratos em instituições 

públicas (GUARANY, 2008). 

A ocorrência de alunos que iniciam sua atuação antes de sua formação, também é 

indicada em estudo feito por Nery (2009), com os licenciandos em Ciências Biológicas da 

UFS, que indicou que 60% dos alunos responderam ter experiência na sala de aula mesmo 

que não houvessem passado pelas disciplinas relacionadas diretamente à educação, gerando 

dificuldades. 

Sem entrar no mérito da validade de se iniciar a atividade profissional, antes mesmo 

de concluir o curso de licenciatura, estes professores se tornam importantes para análise do 

fenômeno e representam uma parcela dos professores que iniciam suas atividades neste 

contexto e, portanto, que pode ser considerada.  

Estes licenciandos podem estabelecer uma relação mais direta e concomitante entre o 

que é aprendido na universidade e a prática diária em sala de aula no exercício de sua 

profissão, o que deverá ser de grande relevância para compreender a fase de transição do 

papel de estudante para professor e a importância que veem na experiência prática e na 

formação inicial na resolução dos seus conflitos na construção de sua prática pedagógica. 

Além dos dois critérios básicos já citados (ter de 1 a 5 anos de experiência e ser 

professor de Ciências e Biologia), o professor deveria ter disponibilidade para participar de 

todo o processo da pesquisa, que por sua natureza qualitativa e pela forma principal de coleta 

escolhida, tem um número limitado de participantes. 

Para isso, foi solicitado o preenchimento de um formulário que continha perguntas 

sobre o tempo de formação ou período cursado, no caso dos ainda licenciandos, tempo de 

experiência, tipo de escola em que trabalhava (particular ou pública), disponibilidade de 

tempo e local mais viável para possíveis encontros presenciais, além de nome e contato. 

Para que o controle fosse maior e a resposta mais rápida, até em virtude de uma greve 

nas Universidades Federais, os formulários foram enviados por meio eletrônico, e-mail, para 
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uma lista de endereços eletrônicos selecionados. Esta seleção de endereços deveria atingir os 

licenciandos e os professores formados, para isso foram utilizadas duas estratégias. Primeiro 

foi solicitado ao professor das turmas de Prática de Ensino de Ciências, disciplina cursada no 

último ano do curso de Ciências Biológicas da UFS, os e-mails dos alunos matriculados na 

disciplina e a partir desta lista, foram enviados os formulários para cerca de cinquenta 

endereços eletrônicos. 

A primeira lista foi apenas com os alunos que ainda não haviam se formado, então, 

para incluir os professores licenciados, foi formada a segunda lista. Para ela, foi utilizado um 

conjunto de e-mails entre os contatos que eu tinha com ex-alunos do curso da UFS e até de 

outras universidades locais, além de e-mails de grupos virtuais estudantes e ex-estudantes, 

assim a amostra se constituiu aleatoriamente. 

Como ex-aluna do curso possuía contatos de alunos de diversos períodos anteriores e 

posteriores a mim, além de pessoas de outras instituições. Utilizando estes contatos distribui 

os formulários, solicitando também que os que recebessem, repassassem a professores que 

pudessem atender aos dois critérios básicos. 

Dessa forma, não há como mensurar a quantidade de formulários enviados, devido ao 

repasse que ocorreu após o primeiro envio para cerca de quarenta e cinco e-mails. Este 

repasse, feito pelos professores a outros colegas que pudessem corresponder aos critérios, 

ocorreu efetivamente, pois detectei respostas de pessoas com as quais não fiz o contato 

diretamente. 

Acerca das respostas obtidas com a primeira lista, não foi possível grande número de 

alunos que pudessem colaborar, pois muitos declararam não ter tempo para participar das 

demais etapas, devido ao grande número de atividades profissionais e acadêmicas. Além 

disso, o fato de a Universidade estar em greve, não permitiu um contato pessoal com estes 

para melhor explanar sobre a pesquisa. 

Quanto à segunda lista, esta se mostrou mais eficaz, os professores repassaram a seus 

contatos e alguns se disponibilizaram a participar, outros, mesmo entendendo a importância 

da pesquisa, não puderam fazê-lo por questões pessoais e acadêmicas como mestrado, 

doutorado, trabalho, família entre outras atividades. 

Dentre estes, a seleção dos participantes interessados nas próximas etapas, se deu 

levando em conta aspectos como: tempo de experiência, na busca por alternar professores 

com mais anos de experiência e aqueles que estão no primeiro ano, e horário disponível, já 

que foram necessários encontros presenciais regulares, foi importante que os horários 

disponíveis fossem compatíveis. 
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Quanto ao tempo, fica claro entre os estudos realizados que o primeiro ano é mais 

atribulado, pois são os primeiros contatos, é o “choque de realidade” inicial, o qual diminui 

com o tempo à medida que o professor constrói possíveis respostas aos seus problemas. 

O fator idade poderia também ser considerado, porém, houve certa homogeneidade 

neste aspecto. Os fatores gênero e origem social podem ser apontados como importantes  em 

pesquisas sobre prática e identidade profissional, inclusive na docência, considerando que 

historicamente são dois fatores que influenciam as posições ocupadas pelos indivíduos 

socialmente.  

Apesar de o gênero ter aparecido como fator importante até para as análises, para a 

seleção ele não pode ser considerando, visto que, a maioria dos professores que se 

disponibilizou foi de gênero feminino, o que, portanto não permitia um equilíbrio quantitativo 

neste sentido. Em relação à origem social, mais evidente com os dados coletados na etapa 

posterior da pesquisa, a entrevista, não houve diferenças consideráveis que pudessem servir 

de parâmetro para a seleção. 

 

1.1.1 – Os professores 

Após a seleção dos participantes, considerando os critérios citados, pode-se traçar a 

partir da coleta de dados exploratória, melhor explicitada posteriormente, um perfil geral dos 

participantes da pesquisa. 

Quanto ao tempo de experiência no magistério, a média de tempo de experiência era 

de dois anos, porém é difícil definir um tempo de trabalho exato para cada um dos 

professores, pelas descontinuidades que tinham entre empregos ou o número de escolas que 

trabalham ao mesmo tempo, os anos de carreira então, não representem fielmente o acúmulo 

de experiência. 

Isto é algo importante a se destacar já que estabeleci um marco de tempo para coleta 

de dados, mas apenas para restringir a amostra não necessariamente para definir o que era ser 

iniciante ou não. 

Além do tempo de trabalho, outros itens foram mencionados, principalmente sobre os 

ambientes de aprendizagem pelos quais passaram. Não há como dissociar o indivíduo do seu 

contexto, de todas as interações que fez, até porque, concordando com Nóvoa (2007 p.17, 

grifo do autor): “Nós e a profissão. E as opções que cada um de nós tem que fazer como 

professor, as quais cruzam a nossa maneira de ser com a nossa maneira de ensinar. É 

impossível separar o eu profissional do eu pessoal.”. 

O grupo formado por estes professores, não é apenas a soma das suas 
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individualidades, mas comporta as interações e as relações estabelecidas entre estes. Há vários 

aspectos a serem considerados para avaliar como se deu a formação do grupo e seu 

desenvolvimento, explicitando alguns aspectos e características importantes do grupo e seus 

participantes. 

Há de se considerar, por exemplo, que três dos professores cursam, e uma até já 

finalizou, um curso de Mestrado, o que pode ter se dado pelo fato de que na seleção dos 

participantes foi necessária uma disponibilidade e interesse em participar da pesquisa e, talvez 

por entender a importância das investigações científicas, já que estão ou estiveram em 

situação semelhante, estes foram os que se disponibilizaram mais ativamente em participar. 

Dos que cursavam mestrados dois o faziam na área de Ecologia, um de Biotecnologia 

e uma já finalizou a pós-graduação em Educação. Em função dos mestrados, dois destes 

professores haviam interrompido, mesmo que temporariamente, o exercício da docência no 

Ensino Básico, apenas uma por ser professora efetiva da rede estadual da Bahia, busca 

conciliar as duas atividades. 

Outros dois participantes, recentemente haviam terminado contratos, porém, 

pretendem continuar ensinando e esperavam renovação ou convocação para voltar à sala de 

aula em pouco tempo. Apenas dois deles estavam em sala de aula concomitantemente a 

realização do grupo focal. 

Isso oportunizou diferentes situações em relação ao início da docência, desde a 

desistência em busca de algo considerado mais vantajoso para os indivíduos, passando pelos 

problemas em se estabelecer na profissão e a descontinuidade de emprego, até professores em 

plena atividade e com carga de trabalho considerável. Todas estas situações são relatadas, nos 

trabalhos de referência, como inerentes a esse processo inicial e contribuem para o 

entendimento desse processo de desenvolvimento, repleto de frustrações e incertezas em 

relação ao futuro profissional. 

Em relação à idade, estavam todos entre vinte quatro a vinte sete anos e haviam se 

graduado há pouco tempo, de um a quatro anos. Apenas uma participante não havia se 

formado, mas já havia passado pelas disciplinas de educação e ensinava há cerca de três anos. 

Os demais também tinham passado, em maioria, por essa situação (de trabalhar antes mesmo 

da conclusão do curso). 

Apenas uma das professoras havia se graduado em universidade particular e os 

demais, estudaram na mesma instituição pública, a Universidade Federal de Sergipe. Porém 

ingressaram em anos diferentes e passaram por experiências diferentes de estágios, pesquisas 

e eventos. 
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Quatro deles relataram ter ensinado principalmente em escolas particulares e em 

algum momento todos, no estágio ou efetivamente tiveram experiência em escolas públicas. 

Quando estudantes de ensino básico, cinco estudaram em escolas particulares durante a maior 

parte da sua vida estudantil. Dois estudaram em escolas públicas, um deles durante alguns 

anos e uma durante todo o tempo de estudante. 

Apenas um dos professores é do gênero masculino e as outras cinco do gênero 

feminino. Esta não foi uma escolha, mas se deu por acaso à medida que os formulários foram 

respondidos e as disponibilidades manifestadas.  

No geral, apesar das diferenças pessoais houve certa homogeneidade, principalmente 

em relação às experiências profissionais e de formação, todos tiveram experiência com 

iniciação científica e pesquisas em laboratórios na área de Biologia ou sobre Ensino. 

 

1.2 - COLETA DE DADOS 

 

Os métodos de coleta de dados escolhidos estão relacionados ao tipo de pesquisa e aos 

objetivos. Os dados provieram da visão e relatos dos próprios professores, considerando-os 

como seres de saber. Para isso foram divididos em duas etapas: a entrevista inicial e o grupo 

focal, as quais serão explicitadas neste tópico. 

Além dos dados coletados nas falas durante as etapas, a própria dinâmica das 

interações foi registrada e analisada, pois também se constituem dados. Como apontado por 

Duarte (2002) as situações de contatos entre pesquisador e sujeitos da pesquisa são parte 

integrante do material de análise. O grau de disponibilidade, o local, a postura adotada os 

depoimentos, gestos, sinais corporais e/ou mudanças de tom de voz, tudo fornece elementos 

significativos para a leitura/interpretação posterior daquele depoimento, bem como para a 

compreensão do universo investigado. 

 

1.2.1- Entrevista exploratória 

Ao analisar as expectativas e as primeiras dificuldades conflitantes do professor em 

início de carreira, vê-se grande importância em dar espaço na pesquisa à descrição, mesmo 

que não aprofundada, da trajetória pessoal e profissional dos indivíduos, destacando aspectos 

relacionados à escolha da profissão, sua formação e vida estudantil, além alguns traços de sua 

condição socioeconômica. 

Tardif (2000) destaca a importância de considerar a trajetória pré-profissional e 

profissional do professor para compreender os saberes que utilizam efetivamente em sua 
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prática profissional cotidiana. Pois, ele pensa a partir de sua história de vida não somente 

intelectual, mas também emocional, afetiva, pessoal e interpessoal. 

A carreira consiste em uma sequência de fases de integração em uma ocupação e de 

socialização na subcultura que a caracteriza. O estudo da carreira procede, assim, tanto da 

análise da posição ocupada pelos indivíduos em um dado momento do tempo quanto de sua 

trajetória ocupacional. (TARDIF e RAYMOND, 2000) 

Para conhecer cada um dos participantes, a partir de aspectos gerais sobre sua 

trajetória profissional e pessoal foi realizada uma entrevista individual com cada um dos 

professores selecionados. O que contribui para entender alguns posicionamentos durante o 

grupo, locais ou experiências que relataram.  

Além de permitir traçar o perfil geral dos participantes apresentado, como o tipo de 

escola que frequentaram, o tempo de formação inicial, as experiências profissionais que 

tiveram, questões que vieram à tona posteriormente durante a discussão coletiva. 

A entrevista não teve roteiro pré-definido, foi pedido para os professores descreverem 

sua trajetória profissional de forma livre, havendo interferências apenas quando algum ponto 

não era claramente entendido, ou quando alguma informação importante sobre algum aspecto 

não era informada. 

Foram sete entrevistas no total, que ocorreram em locais diversos a partir da 

disponibilidade e escolha dos entrevistados. Os relatos foram gravados, considerando que se 

fosse um relato escrito poderia ser omitido algum aspecto, por causa de alguma possível 

dificuldade em se expressar de forma escrita. 

Esta fase da pesquisa teve natureza exploratória, no sentido de permitir informações 

que posteriormente pudessem ser aprofundadas e servindo de base para as demais fases, pois 

conhecendo um pouco da trajetória dos professores houve a possibilidade de direcionar 

melhor as discussões e incitar temas no grupo focal discutido a seguir. 

Alguns discorreram mais brevemente apenas sobre os marcos e os lugares onde 

atuaram, outros contaram experiências e sentimentos em relação aos momentos vividos. Estes 

relatos contribuem na compreensão do lugar de onde os professores falam, que experiências 

podem ter influenciado seus pensamentos e atitudes.  

No decorrer da entrevista, eles falaram diretamente de situações pessoais e escolhas 

que incidiram neste processo de desenvolvimento da carreira, alguns dados construíram a 

caracterização do grupo já apontada, assim como aparecem na discussão dos dados sempre 

que necessário. 
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1.2.2.- Grupo focal 

O grupo focal ou grupo de discussão apresenta-se como uma possibilidade para 

compreender a construção das percepções, atitudes e representações sociais de grupos 

humanos acerca de um tema específico (VEIGA & GONDIM, 2001). Estes dois conceitos são 

muitas vezes diferenciados por alguns autores, mas que serão usados como sinônimos por 

entender que têm objetivos e usos semelhantes.  

Segundo Abramovay et. al (2002), o grupo focal é uma técnica de investigação que 

compõe uma entrevista coletiva, na qual os componentes do grupo discutem abertamente 

sobre um tema específico, sendo mediado por um entrevistador. Esta estratégia permite, por 

meio de discussões, conhecer visões, argumentos, justificativas, crenças e valores distintos 

que estão envolvidos em determinados comportamentos.  

Porém, acreditamos que o grupo focal vá além de uma entrevista coletiva, pois a 

interação do grupo revela aspectos que não seriam abordados em entrevistas, além disso, pode 

evidenciar os pontos mais importantes para um grupo sobre um tema que representa o objeto 

de estudo. 

A entrevista individual poderia não evidenciar aspectos comuns aos sujeitos e questões 

que não são apontados pelos indivíduos, mas que entre o grupo tem maior possibilidade de 

serem abordadas, pois cada ponto ao ser citado por um participante será ouvido e criticado 

pelos demais, merecendo destaque ou não a depender da importância dada coletivamente. 

Segundo Morgan (1997), os grupos focais trazem à tona aspectos que não seriam 

acessíveis sem a interação grupal. O processo de compartilhar e comparar oferece a 

oportunidade de compreensão por parte do pesquisador de como os participantes entendem as 

suas similaridades e diferenças.  

Dessa forma, a escolha vem a atender aos objetivos da pesquisa, que pretende 

compreender os conflitos de professores iniciantes e como se dá a resolução destes e o 

processo de construção da prática docente, na busca por características relevantes e comuns 

não só ao grupo estudado, mas na tentativa de extrapolar os limites do campo de pesquisa. 

O grupo foi formado por seis professores, pois uma das pessoas que realizou a 

entrevista inicial, não teve disponibilidade de tempo compatível com os demais. Houve 

dificuldades naturais da formação de grupos não-naturais, ou seja, um grupo que não existia 

antes da pesquisa, mas um grupo formado exclusivamente para a pesquisa. 

O número ideal de participantes varia na literatura a depender do autor, Trad (2009) 

aponta que em relação ao número de participantes nos grupos focais, encontramos na literatura 

uma variação entre seis a 15, com uma média de dez participantes por grupo. Gatti (2005) 
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recomenda entre seis e doze participantes. 

Quanto à determinação do número de encontros a serem realizados, Gatti (2005, p.28) 

indica que “O tempo de cada reunião grupal e o número de sessões a serem realizadas 

dependem da natureza do problema em pauta, do estilo de funcionamento que o grupo 

construirá e da avaliação do pesquisador sobre a suficiência da discussão quanto aos seus 

objetivos”. O importante foi que todos os pontos a serem considerados na pesquisa fossem 

discutidos pelo grupo satisfatoriamente considerando os objetivos da pesquisa e as categorias 

de análise, já contidos no roteiro de discussão.  

Considerando esses aspectos, apenas um encontro foi necessário e durou cerca de cem 

(100) minutos. Gatti (2005) sugere entre uma hora e meia e três horas para a duração da 

reunião, outros autores indicam que a duração seja entre 90 e 110 minutos, a exemplo de Trad 

(2009), o tempo de duração da discussão nesta pesquisa converge com ambas as indicações.  

Os grupos focais contam com a presença de um moderador que intervém sempre que 

achar necessário, tentando focalizar e aprofundar a discussão. Como pesquisadora, também 

atuei como moderadora do grupo. 

Gatti (2005) destaca que há na literatura a recomendação para não se juntar no mesmo 

grupo pessoas que se conheçam muito ou conheçam o moderador do grupo, pois podem 

formar subgrupos, inibir manifestações e coibir a espontaneidade entre os que se conhecem. 

Pelo fato de que o grupo era composto de pessoas que fizeram o mesmo curso de 

graduação que eu e por isso ter tido uma prévia relação com algumas delas, em menor ou 

maior grau, houve o cuidado de garantir a interação ente os participantes sem essas 

interferências, a partir da condução do grupo, o qual não apresentou grandes desafios para a 

moderação. 

Contei com a colaboração de uma segunda pessoa que auxiliou com a realização do 

grupo, na parte técnica e material, participou também da análise dos resultados, 

compartilhando suas impressões como observador. Para isso, foi escolhido alguém disposto a 

conhecer e compreender os objetivos da pesquisa e a forma de coleta de dados. 

O papel do observador se deu conforme o que indica Kind (2004) quando afirma que o 

observador é fundamental para validar a investigação que utiliza grupo focal, tendo como 

papel analisar a rede de interações presentes durante o processo grupal e apontando as reações 

do moderador com relação ao grupo, suas dificuldades e limitações. 

Para Gatti (2005), o moderador tem que ser capaz de despertar confiança e de gerar 

empatia, para conduzir com habilidade o grupo na direção dos objetivos da pesquisa, 

considerando o tipo de informação que se deseja obter e às características dos componentes 
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do grupo. 

Quanto ao papel do moderador, há de se lembrar do respeito ao princípio da não 

diretividade, como afirmado pela autora supracitada, o facilitador da discussão deve cuidar 

para que o grupo desenvolva a comunicação por si, que haja autogestão do grupo, deve fazer 

encaminhamentos quanto ao tema e interferências que apenas facilitem as trocas e mantenham 

o objetivo do trabalho.  

Seguindo estas indicações, foi iniciado o grupo com a apresentação primeiro do 

moderador, dos participantes e do tema, que segundo Boni e Quaresma (2005) deve ser a 

primeira tarefa do moderador. 

A abertura é um momento importante para o grupo, quando foi feita uma breve 

apresentação minha como moderadora e da rotina do grupo, explicando os objetivos, as regras 

e os critérios de seleção dos participantes, assim como a forma de registro dos encontros. 

Assim como, deixar os participantes tranquilos sobre o que falar, deixando claro que qualquer 

participação seria válida a partir do tema de discussão proposto. 

A seguir, foram colocadas as principais categorias de pesquisa, como temas a serem 

discutidos no grupo, através de perguntas genéricas sobre cada um deles, baseando-se um 

roteiro pré-definido, mas que não era rígido. Ou seja, outras questões relevantes, poderiam 

surgir. 

Para a construção do roteiro é necessário que o problema precisa estivesse claramente 

definido, porém sem desconsiderar outras possíveis questões, como dito por Gatti (2005), há 

certo grau de teorização sobre o tema, para que o pesquisador possa elaborar questões 

relevantes e contextualizadas, para a construção de um roteiro preliminar para orientar e 

estimular a discussão, porém flexível de forma a não desconsiderar outros tópicos não 

previstos, mas que venham contribuir com a pesquisa ou aspectos que não mereceram 

relevância para os participantes do grupo. 

Neste caso, foram usados como norteadores, aspectos revelados em outras pesquisas 

analisadas, a partir dos objetivos traçados, das categorias estabelecidas e de informações 

coletadas já durante a entrevista individual. 

No roteiro constavam questões sobre as expectativas dos professores antes de entrar 

profissionalmente na sala de aula, em relação à suas atuações como professores e o 

desenvolvimento das aulas, ao local de trabalho, a relação com os demais professores e a 

direção e com os alunos e quanto a sua formação inicial. Foi também solicitado que eles 

focassem no fato de serem professores de Ciências e Biologia e as especificidades do ensino 

dessas disciplinas.  



26 
 

 

Em um segundo eixo temático, estavam indagações sobre os sentimentos e os conflitos 

do início da prática e as situações que ocasionam esses conflitos. Já na última parte, estavam 

abordados as formas de enfrentamento dos conflitos, os saberes mobilizados e o papel da 

formação inicial e da própria experiência prática neste processo. 

No decorrer das discussões do grupo, esses temas foram discutidos satisfatoriamente, 

porém, não necessariamente nesta ordem, cada fala podia conter traços de cada um dos temas, 

no contar de uma única experiência. Dessa forma, foi necessário identificar nas falas cada 

uma das etapas, para que estas fossem mais bem selecionadas e analisadas. 

Ao final foi questionado ao grupo se havia outras questões a serem abordadas, 

apresentei o roteiro e avaliamos em conjunto o esgotamento ou não dos temas. Após 

julgarmos que as discussões foram suficientes encerrei o grupo e ofereci um pequeno lanche 

aos participantes, agradecendo a colaboração dos presentes. 

O encontro foi gravado em áudio e posteriormente transcrito, além das transcrições 

das gravações, outras anotações feitas durante as gravações pelo pesquisador e o observador 

foram consideradas para a posterior análise dos dados. 

Macedo (2006) afirma que é a discussão coletiva entre os participantes que garante 

autenticidade científica às informações levantadas sobre a realidade a ser conhecida. Isto quer 

dizer que a interpretação dos dados durante esta pesquisa não se limitou ao pesquisador e 

idealizador da mesma, mas a todos os participantes. 

Em relação ao comportamento do grupo durante as discussões, os professores se 

mostraram bastante solícitos e atentos às explicações e temas. Apesar de inicialmente alguns 

se mostrarem mais retraídos, todos buscaram se expressar e interagir em redor dos temas. 

Buscavam expor suas experiências falando em monólogos, porém, a partir das falas, 

como moderadora, levantava a questão para o grupo discutir se se identificavam ou não com 

essa experiência, tornando as questões individuais em gerais.  

Pareceram estar confortáveis em concordar ou discordar dos demais, apesar de se 

estabelecer mais convergências de opiniões, principalmente no momento inicial em que 

estavam começando a estabelecer as interações e buscando, talvez, corresponder ao que 

acreditavam ser esperado deles. 

Posteriormente, foram acentuadas as divergências, as quais na maioria das vezes se 

manifestavam como “pseudoconvergências”. Isto quer dizer que, mesmo aparentemente 

concordando com a opinião alheia, o posicionamento colocado era nitidamente o oposto do 

anterior, o que possibilitou o olhar sobre diferentes visões de um mesmo fato. Apesar das 

diferenças, estes apresentam opiniões, experiências e posturas que coincidem e podem indicar 
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padrões diante de um mesmo estágio da carreira, como veremos nos próximos capítulos em 

que os dados serão discutidos. 

 

1.3 - ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

As falas dos professores iniciantes durante a realização do grupo focal é a principal 

fonte utilizada na análise e discussão dos dados para a compreensão do problema. De acordo 

com Gatti (2005), o volume de transcrições que se obtém causa impacto e ansiedade nos 

pesquisadores, pois revela a complexidade do tratamento do material, é, portanto importante a 

organização e classificação deste. 

Todo esse material precisa ser organizado em categorias, segundo critérios 

relativamente flexíveis e previamente definidos, de acordo com os objetivos da pesquisa e as 

categorias escolhidas. É um trabalho árduo e inicialmente mais mecânico do que analítico. 

(DUARTE, 2002) 

O roteiro utilizado para o grupo focal também guiou a sequência das falas a serem 

analisadas e as categorias. Assim como as falas, as observações do moderador e do 

observador com relação ao grupo e sua dinâmica também serão consideradas para 

compreender a situação em que as falas foram geradas, as motivações e demais aspectos 

oriundos das interações grupais e da produção das falas. 

Além das três grandes categorias estabelecidas a priori, consideradas os três aspectos 

base para o entendimento do processo de construção da prática, já citados (expectativas, 

conflitos e estratégias de enfrentamento), nas quais irá se orientar o trabalho, há também as 

categorias de análise que foram estabelecidas a posteriori a partir dos dados obtidos e da 

pesquisa bibliográfica utilizada para discuti-los. 

Portanto, inicialmente foi construído um plano descritivo das falas a partir da 

transcrição, para agrupar aspectos dos relatos, divergências e semelhanças, silenciamentos e 

destaques.  

Durante todo o trabalho, as falas dos professores apareceram destacadas e 

identificadas com nomes de flores, após breve discussão, esta foi uma escolha de alguns com 

a qual o grupo concordou em ser assim identificado no texto, porém a flor que identifica cada 

um foi uma escolha feita por mim como proposto por eles. 

A partir dos relatos foram feitas as análises, confrontando ou comparando posições, 

extraindo significados das falas ou de outras expressões registradas, com o intercruzamento 

entre esses dados e os relatos anteriores, a observação da pesquisadora e as teorizações 
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desenvolvidas em torno do problema. 

Dessa forma, essa análise será feita em três níveis, o das respostas individuais a cada 

um dos tópicos; o das interações entre os membros, para destacar a confirmação das 

experiências comuns ou as divergências; e os comentários emergentes no grupo em relação a 

cada tópico de pesquisa e sua linha argumentativa. 

A pesquisa se configurou como descritivo-analítica, pois além de descrever com os 

relatos e falas dos professores em relação a sua prática, procura analisar e compreender os 

conflitos do início da prática. 
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CAPÍTULO 2 - OS CONFLITOS DOCENTES: ENTRE EXPECTATIVAS E 

REALIDADES 

 

Este capítulo tem como finalidade discutir a respeito das expectativas e objetivos dos 

professores antes de iniciarem suas atividades docentes, destacando suas pretensões quanto a 

sua atuação, com o ensino da disciplina, seu ambiente de trabalho, seu futuro profissional, as 

relações com seus futuros alunos, colegas de trabalho e coordenadores.   

Também é caracterizado o período do início da docência, um momento de angústias e 

de superações como processos de desenvolvimento profissional. Este desenvolvimento da 

carreira é caracterizado por fases, em que é destacada a fase inicial. A seguir, os conflitos são 

definidos e caracterizados e, a partir dos relatos dos professores iniciantes, são identificados e 

discutidos os principais deles com a ajuda da literatura. 

 

2.1- AS EXPECTATIVAS  

 

Geralmente, antes de entrar no mercado de trabalho, um profissional coloca 

expectativas em torno de sua atuação. Assim é, também, com os professores. Essas 

expectativas, se relacionam aos fatores que compõem o trabalho docente, como em relação à 

profissão e à carreira, à sua forma de atuação, ao local de trabalho, a seus colegas e seus 

alunos e ainda quanto à formação inicial e sua contribuição para sua atuação na prática. 

Expectativas são tratadas aqui no sentido da idealização dos professores sobre cada um 

dos agentes que influenciam na sua ação docente em sentido amplo. Essas expectativas advêm 

das crenças construídas ao longo de sua vida estudantil, de sua formação e das interações 

socioculturais. 

Portanto, trago neste tópico, a discussão sobre o que os professores esperavam de suas 

primeiras atuações, do espaço e recursos da escola, como imaginavam serem recebidos pelos 

demais professores e coordenação, o quanto acreditavam estar preparados para atuar a partir 

da sua formação, quais seus objetivos em relação aos alunos e ao desenvolvimento de suas 

aulas. 

Esta discussão se dá a partir dos dados, trazendo as falas dos docentes e relacionando-

as com as referências e reflexões sobre o assunto. No momento da discussão no grupo focal, 

os professores foram perguntados sobre suas expectativas, as quais sempre relacionavam aos 

conflitos e frustrações que viveram. 
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Mesmo que não focassem as expectativas propriamente, o sentimento de frustração e 

decepção indica que estas eram diferentes e até opostas ao que encontraram. 

A partir disso, pode-se inferir que a importância em analisar estas expectativas se dá 

pelo fato de que são estas que, confrontadas com a realidade, podem produzir os primeiros 

conflitos relacionados com a prática vividos pelos professores. 

Aprender a ensinar pode ser perfeitamente um sinônimo de ajustes, ou 
checagem radical, no sistema de crenças educacionais dos futuros 
professores. Professores iniciantes ao observarem a realidade de seu trabalho 
apoiando-se em suas crenças podem desenvolver conflitos ou preocupações 
educacionais, especialmente em contextos que afrontem essas crenças. 
(BEJARANO & CARVALHO, 2003 p. 257) 

 

Na dissertação de Pizzo (2004), há uma análise das expectativas que professores 

experientes tinham antes de ingressar na carreira, como: a valorização profissional, a 

possibilidade de um trabalho em equipe, medo de não conseguirem se expressar, angústias 

quanto ao como ensinar e outros sentimentos de insegurança inerentes ao início na profissão. 

Algumas dessas expectativas, a exemplo das duas primeiras não sendo confirmadas pela 

prática, ao longo do tempo, foram caracterizadas como ilusões pelas professoras. 

Assim como as expectativas, as representações, as crenças sobre o ensino, a escola e 

os atores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem também são visíveis e influem na 

forma como o professor vai encarar seus primeiros desafios na sala de aula. 

Como exemplos de crenças educacionais dos professores da pesquisa pode-se apontar 

as que tinham em relação ao seu papel, suas competências e habilidades, também ao papel do 

aluno e como lidar com ele, a respeito do conteúdo e do conhecimento, sobre o processo de 

aprendizagem e as metodologias de ensino. 

Estas crenças se originam das observações e interações com o contexto do ensino e das 

representações sobre a profissão e atuação docente que circulam e são aceitas socialmente em 

seu meio, além de na sua própria formação inicial. 

Um professor tem uma história de vida, é um ator social, tem emoções, um corpo, 

poderes, uma personalidade, uma cultura, ou mesmo culturas, e seus pensamentos e ações 

carregam as marcas dos contextos nos quais se inserem (TARDIF, 2011). 

Um fato importante há de se considerar, é que o professor é um profissional que esteve 

imerso em seu ambiente de trabalho muito antes de iniciar sua vida profissional. Esta imersão 

se deu durante toda a vida estudantil e acadêmica. Tardif (2011) menciona que isso se 

manifesta através de toda uma bagagem de conhecimentos anteriores, de crenças, de 

representações e de certezas sobre a prática docente.  
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A história de vida individual e escolar, da sociedade, da instituição escolar, de 

programas e livros didáticos, dos outros atores educativos, dos lugares de formação etc. são 

fontes sociais dos saberes. (TARDIF e RAYMOND, 2000) 

Os professores que participaram da pesquisa sabem que já trazem com eles 

experiências que permitem uma expectativa em relação ao que vão encontrar, confirmadas ou 

não pelas novas vivências. 

[…] todo mundo traz uma bagagem consigo mesmo não é? Experiência 
como alunos, nossos pais, de nós mesmos, então a gente já vai pra sala de 
aula ciente que vai enfrentar... (CRAVO) 

 

O fato de ter alguma ideia sobre o que pode ocorrer em sala de aula não 

necessariamente quer dizer que não tenha surpresas e frustrações, até pelo fato de, neste caso, 

estar em um novo papel e com responsabilidades diferentes. 

As expectativas que relataram estavam ligadas a diversas questões e fatores, que 

podem ser agrupadas em: expectativas relacionadas ao ambiente de trabalho e à profissão; ao 

ensino e profissão; e à formação. 

 

2.1.1 - Expectativas quanto ao ambiente de trabalho e à profissão. 

 

É importante relatar as expectativas quanto a essas questões, pois dependem também 

de fatores externos ao próprio professor, sobre os quais não tem muito controle. São 

fundamentadas nas relações com alunos, professores e coordenação, além da estrutura física 

das escolas, sobre a qual pouco tem como interferir. Também relacionadas à carreira e à 

representação disseminados sobre a profissão.   

Os professores iniciantes, mesmo antes de atuarem trazem representações sobre o ser 

professor, o exercício profissional em diferentes escolas, a não valorização social e financeira 

dos professores, as dificuldades do trabalho com crianças e jovens problemáticos, em escolas 

precárias, sobre as representações e os estereótipos que a sociedade tem dos professores, 

construídas através de interações com as pessoas e os meios de comunicação (CAVACO, 

1999). 

Um dos professores, falando sobre a expectativa quando se percebeu professor foi que 

estava entrando numa profissão fadada ao insucesso financeiro. A precariedade da carreira no 

magistério assusta e traz angústia ao futuro professor, mesmo antes da entrada efetivamente 

na profissão. 

É um voto de pobreza né? Que senti assim, vou ser professor, estou fazendo 
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voto de pobreza. (CRAVO) 
 

Essa falta de perspectiva sobre a carreira pode ser potencializada no início, pois ainda 

não possuem estabilidade na profissão. Além de seu futuro financeiro, quando iniciam na 

profissão os professores também tem expectativas quanto á sua carreira, seu futuro e 

estabilidade profissional. 

Esperam ter apoio e reconhecimento dos seus pares e superiores e conseguir o controle 

sobre os alunos, assumindo um papel de exemplo ou autoridade, quanto aos programas e 

projetos a serem desenvolvidos. 

Eles mostraram idealizar nos seus futuros alunos exemplos de si mesmo e dos colegas 

de classe que tiveram na vida estudantil, esta ideia depende, portanto da história de vida 

escolar e da condição socioeconômica deles na época estudantil.   

“Minha turma de ensino fundamental, poucas escolas públicas na minha 
cidade de interior pequenininha, então aquela turminha da 1ª até a 8ª série 
tinha uns danados e tudo, mas assim eram três danados que quando o 
professor olhava com aquela carinha assim cara feia, que dava uma 
chamada, eles já se aquietavam e eu via que o professor conseguia dar aula 
[...]”. (VIOLETA) 

 

Também idealizam as preferências, interesses e necessidades desses alunos espelhadas 

nas suas próprias, este confronto de interesses se configura como um dos principais conflitos 

gerados na relação dos iniciantes com seus alunos. 

[…] a gente acha que aquele negócio, a gente acha que a nossa matéria é a 
preferida dos alunos, que é a mais importante porque ajuda a entender várias 
coisas e tudo mais […] (VIOLETA) 

 
Porém, há alguns problemas que não esperavam enfrentar, até porque como alunos não 

visualizavam a rede de relações construída por um professor em seu ambiente de trabalho, 

principalmente ligado à coordenação e aos demais professores. 

Eles mostravam querer um apoio e uma recepção melhor dos colegas de trabalho, 

sobretudo da coordenação da escola. Esta expectativa pareceu ser uma constante na fala dos 

professores ao serem perguntados sobre como esperavam que fosse essa relação, o grupo 

disse não imaginar o sentimento de desamparo que poderia haver. 

Eu- Como vocês esperavam que fosse essa relação com a coordenação? 
Cravo- Foi péssima assim. 
[...] 
Violeta- Quando a gente é aluno a gente nem imagina.  
 
 A gente esperava um acolhimento melhor... (JASMIM) 
 

Essas foram as principais expectativas relatadas pelos professores quanto às relações 
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que teriam com os atores envolvidos no processo de ensino e com a profissão que escolheram. 

Além destas, também indicaram expectativas quanto às dificuldades materiais que teriam nas 

escolas.  

A partir das experiências anteriores já esperam algumas limitações e dificuldades 

inerentes à estrutura da escola, principalmente a escola pública, como podemos ver também 

na fala abaixo de Violeta. 

[…] eu já estudei em escola pública, fiz os meus estágios em escola pública 
e fui trabalhar em escola pública. Então eu já não fazia muitas expectativas, 
com relação a recursos, a estrutura da escola. Eu já estava consciente que 
minha sala ia ter de 40 alunos pra lá, que iam ser meninos danados, agitados, 
por conta da idade, porque eu também era agitada, então assim, nessa 
questão de recursos eu não criei muitas expectativas achando que eu ia 
contar com Datashow, com televisão, então assim, eu já sabia que isso seria 
difícil. 
 

Estas dificuldades aparecem nas falas de outros professores que também acreditavam, 

mesmo antes de dar aulas, e até sem nunca ter estudado em escolas públicas, que teriam 

limitações quanto à estrutura física, os equipamentos e materiais disponíveis. O que se 

concretizou em parte, até mesmo em escolas particulares. 

 

2.1.2 - Expectativas relacionadas ao processo de ensino e aos objetivos da disciplina 

 

A estas expectativas estão ligadas as crenças educacionais dos professores, 

relacionadas aos objetivos da disciplina e o seu papel. É a partir delas que os iniciantes 

idealizam sua atuação no processo de ensino-aprendizagem.  

Bejarano e Carvalho (2003) apontam que as crenças dos professores são bons 

indicadores das decisões que os indivíduos tomam ao longo de suas vidas. Falar em 

desenvolvimento profissional do professor, para os autores, é falar do desenvolvimento das 

crenças desse professor, daquilo que ele acredita sobre si mesmo e de seu papel como 

professor. 

Segundo Tardif (2011) os modelos de formação não levam em consideração as crenças 

e representações anteriores a respeito do ensino, mas apenas pretendem fornecer 

conhecimentos proposicionais e informações, sem executar um trabalho profundo sobre os 

filtros cognitivos, sociais e afetivos, através dos quais os futuros professores recebem e 

processam essas informações. 

Para o autor, estas crenças permanecem fortes e estáveis ao longo do tempo, pois são 

originadas na história de vida dos indivíduos e na sua história escolar. O que pode fazer com 
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que a formação para o magistério tenha um impacto pequeno sobre o que pensam, creem e 

sentem os alunos antes de começar a trabalhar e que sejam principalmente essas crenças que 

eles reativem para solucionar seus problemas profissionais iniciais. 

Quando chegam aos cursos de licenciatura, os futuros profissionais trazem essas 

imagens vivas do trabalho do professor, porém, estas raramente se alinham com as 

orientações desses programas de formação inicial. Principalmente, se estes se inspirarem nos 

objetivos atuais da reforma do ensino de ciências, enquanto que as crenças dos licenciandos 

podem ter sido formadas a partir de um contexto de ensino tradicional (BEJARANO e 

CARVALHO, 2003). 

Porém, pode-se perceber nas falas dos professores uma influência, mesmo não tão 

determinante, da formação na construção de suas expectativas. Mais do que este fator o que 

influenciava fortemente as expectativas e os objetivos era a motivação que tinham para iniciar 

o trabalho. 

Isto pode ser visto claramente nas declarações das professoras que iniciaram suas aulas 

no início do curso devido à necessidade de uma renda, por ter o foco centrado no aspecto 

financeiro, elas pareceram não se importar muito com seus objetivos junto aos alunos como 

professoras, já que não tinham intencionalmente a vontade de dar aulas neste período. 

No meu caso foi um pouco diferente porque na verdade quando eu entrei, eu 
já entrei não querendo muito a licenciatura, eu entrei querendo a área da 
saúde, mas como tinha passado em licenciatura, vamos lá, encarar né? E aí 
entrei naquela crise, durante os primeiros períodos até o sexto período mais 
ou menos, metade do curso, se era isso que eu queria, se realmente iria dar 
certo na sala de aula, porque eu me achava muito tímida, me acho muito 
tímida, como é que eu iria levar isso pra sala de aula? […] Na verdade 
inicialmente eu não tinha essa perspectiva como ele, de ter cientistas ou de 
realmente educar por amor, aquela questão da educação mesmo, de ser um 
educador, na verdade eu queria só ensinar, pegar meu dinheiro e só. (ROSA) 
 

Essa professora fazia referência à diferença entre os objetivos destacados por ela e dos 

demais colegas que sonhavam com a licenciatura e haviam escolhido a carreira de forma mais 

consciente no momento em que iniciaram. Estes demostraram o objetivo inicial de 

transformar, de modificar a realidade dos alunos e o modo tradicional de ensinar Ciências. 

[…] querer modificar aquela mesmice de sempre, daquele conteúdo 
programático que eu sabia que eu teria que cumprir, mas queria cumprir de 
uma forma diferente, com estratégias diferentes, e eu sempre buscava e 
comecei assim com essa vontade toda de mudar alguma coisa. Mas a minha 
intenção, quando eu comecei mesmo, foi por amor à educação. Eu sempre 
quis ser professora desde o início da graduação eu quis ensinar e a minha 
iniciativa foi assim de vontade própria mesmo. (JASMIM) 
 

Estes objetivos podem não permanecer os mesmos ao longo do tempo, diante da 
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realidade e das demandas que aos poucos os iniciantes descobrem. Elas vão se reatualizar no 

aprendizado da profissão na prática ou serem reforçadas pela socialização na função de 

professor e pelo grupo de trabalho nas escolas, a começar pelos pares, os professores 

experientes, dos quais pretendem ter reconhecimento. 

As expectativas dos professores apareceram geralmente centradas no trabalho deles, 

em como poderiam atuar para garantir seus objetivos. Eles se preocupavam em quanto o 

trabalho deles poderia influenciar na vida dos alunos. 

Quando eu entrei, quando eu comecei a trabalhar, eu também criei essa 
expectativa de tentar relacionar ciência com o cotidiano do aluno, fazer ele 
entender que aquilo tem uma importância na vida dele, que aquilo é 
importante e tal. (VIOLETA) 
 

Os professores, inclusive, confirmaram que a efetividade de sua atuação era uma das 

suas principais preocupações, mas mesmo quando o objetivo era a aprendizagem do aluno, o 

foco estava em sua atuação profissional, em como dominar a aula, controlar os alunos. 

[...] acho que toda turma nova que você vai entrar você já entra naquela 
expectativa: Será que eu vou dominar essa turma? Será que eu vou conseguir 
dar contado recado aqui? E cada turma é diferente eu acho que até hoje eu 
não me sinto totalmente preparada pra encarar, porque é uma surpresa! 
(JASMIM) 

 

As expectativas quanto a sua atuação não estavam centradas apenas em sua postura 

diante dos alunos, mas também em relação aos objetivos da disciplina que lecionam. Os quais 

estavam fortemente influenciados pela sua formação em Ciências Biológicas. Foi recorrente o 

desejo dos iniciantes em fazer com que seus alunos se interessassem pelo fazer científico. 

Eu tinha o objetivo disso, de transformar os alunos em mini cientistas, assim, 
não passar aquele conteúdo programado que tem, não só aquilo, mas também 
ensinar e passar um pouco da minha experiência, como eu tenho muita 
experiência fora de sala de aula, fora da universidade, de campo de pesquisa, 
então sempre tentei pegar essa minha motivação de conhecer as coisas fora 
dos livros e levar pros alunos. (CRAVO) 
 
Só quando eu precisava lecionar eu não fui só pelo dinheiro eu sabia que ao 
chegar na sala de aula eu  queria despertar o interesse dos alunos, pela 
ciência, queria utilizar estratégias diferentes. (JASMIM) 

 

Além de estarem expressas suas preferências e aptidões pessoais em relação à área 

científica que escolheram, este também é um ponto importante a se analisar, pois a concepção 

de Ciência e sua relação com o conhecimento cotidiano, influencia na forma de organização e 

hierarquização dos conteúdos, no valor dado ao aluno e seu saber, no papel do professor e nas 

metodologias de ensino empregadas.  
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Os professores não declararam explicitamente essa hierarquização, porém esse desejo 

em “passar” para o aluno suas experiências, em despertar algo que eles não tinham, mesmo 

quando citaram se utilizar da concepção do aluno destacavam buscar o entendimento deles 

para a importância do que ensinam como uma ideia de transmissão de conhecimentos. 

García e Pórlan (2000) fazendo uma análise das concepções predominantes sobre o 

saber profissional e sobre a formação de professores de ciências, a partir das perspectivas 

epistemológicas que as fundamentam, elencam algumas dificuldades dos professores de 

Ciências em relação às novas demandas para o ensino. 

 Em relação às concepções relativas aos conteúdos da área de ciências tem-se como 

dificuldade básica, o absolutismo epistemológico. Em relação às concepções referentes à 

aprendizagem dos alunos, há uma concepção da aprendizagem como adição-substituição, na 

qual as ideias dos alunos e das alunas ou não são considerados ou se considera como "erros" a 

eliminar e a ser substituído pelo conhecimento científico. 

As concepções relativas aos objetivos, conteúdos e avaliação, apareceram, no estudo 

dos autores, ligadas ao absolutismo epistemológico e ao desconhecimento de como os alunos 

e as alunas constroem o conhecimento. Em relação ao como ensinar, o obstáculo básico seria 

a concepção estática, linear e mecânica dos processos de ensino. 

 

2.1.3 - Expectativas quanto à formação 

 

Os professores também idealizavam como deveria ser sua formação e o quanto ela o 

prepararia para o exercício da docência. Mesmo após sua conclusão, eles idealizam o quanto 

estão preparados para a realidade que irão enfrentar, a partir dos conhecimentos adquiridos na 

graduação. 

Mesmo que a formação venha sendo descrita como não tendo um grande papel na 

mudança das crenças, esta influencia de certa forma suas expectativas e dá ao professor a 

habilitação e o respaldo para exercer a profissão. Por isso, em sua prática os professores 

esperam que as disciplinas que cursaram os fundamentem de algum modo e também possam 

oferecer as condições de atuarem. 

Uma das professoras em atividade, ainda estava em processo de formação. Ela 

declarou esperar que a formação se relacionasse com o que precisa saber para melhorar suas 

aulas. 

[…] hoje, não sou formada ainda, mas hoje eu estou nesse ápice de gostar de 
educação, talvez eu venha a mudar minha ideia, talvez pela rotina do dia a 
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dia, pela correria depois de me formar, mas hoje eu sinto dessa forma e 
minha expectativa é muito grande, com relação a depois que me formar, de 
tentar levar o que eu aprendi, todas essas questões de recursos, de novidades 
pra sala de aula. (ROSA) 
 

Eles sempre esperavam que a formação desse os elementos necessários para cumprir 

suas funções como professor. 

Antes de entrar na graduação eu achava que ia saber tudo, que ia sair pronta 
pra encarar uma sala de aula. (JASMIM) 
 
Preparação. Eu sempre achei que eu ia sair preparado da universidade. 
(CRAVO) 
 
 Eu ainda saí meio iludida, eu saí meio iludida. (DÁLIA) 

 

Apesar de reconhecerem posteriormente que nenhuma formação poderia prepará-los 

totalmente para as peculiaridades da atividade e todas as nuances que envolvem o trabalho 

docente, os professores confessam que tinham inicialmente esta expectativa. A formação e seu 

papel serão mais bem discutidos posteriormente, mas é importante destacar esta visão que os 

alunos têm ainda antes de entrar na graduação. 

Enfim, ao observar os relatos dos professores, pode-se dizer que suas expectativas se 

originam das crenças e esperanças que possuem, incidindo na idealização do lugar e do fazer 

do seu trabalho e das relações a serem estabelecidas com os sujeitos envolvidos (alunos, 

professores, coordenadores, entre outros). 

Constituem o que professor acredita que deve fazer, quer fazer e objetiva fazer. 

Envolvido por estas possibilidades e sentimentos, o professor se encaminha para os primeiros 

dias de sua atividade e é confrontado com a realidade, com o que tem de fazer, com o que 

esperam que ele faça e com o que pode fazer diante das dificuldades. 

 Essas expectativas podem ser muito diferentes da realidade, ou já trazem 

representações que correspondem em parte ao que encontraram quando tornaram-se docentes, 

o que não impede que se frustrem, pois diante de uma dificuldade esperada, há geralmente 

uma estratégia de ação, que pode ou não ter efeitos positivos, caso a ação não se dê como o 

planejado também podem gerar conflitos. 

As expectativas relatadas estavam centradas no papel do professor, em como exercer 

seu trabalho sem considerar relevantemente, por exemplo, a diversidade dos alunos, os 

objetivos da escola, as outras atribuições dadas ao professor além da atividade de ensino, das 

relações com colegas e coordenação. Eles também esperavam da formação uma base para a 

resolução dos seus possíveis problemas. 
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Apesar de apontarem brevemente alguns aspectos que influem em sua atuação os 

professores sempre imaginavam ter a possibilidade de superar essas prováveis dificuldades a 

partir de uma atuação segura e embasada, orientada pelo nobre objetivo de despertar o 

interesse dos alunos pela disciplina e pela ciência. 

São essas expectativas que juntamente com o medo e ansiedade de todo começo de 

etapa acompanham o professor nesta nova função e são confrontadas com o que encontra 

quando estreia como docente. 

 

2.2 – O INÍCIO DAS ATIVIDADES DOCENTES 

 

Neste tópico, iremos caracterizar este estágio da carreira, destacando os sentimentos e 

impressões vividos pelos professores iniciantes que participaram da pesquisa e descritos nos 

estudos, assim como as fases da carreira e as características de cada uma enfatizando a de 

nosso objeto de estudo. 

Para Cavaco (1999), é no jogo da procura de conciliação, entre aspirações, projetos e 

as estruturas profissionais, que o jovem professor tem de procurar o seu próprio equilíbrio 

dinâmico, reajustar, mantendo o sonho que dá sentido aos seus esforços. 

O período exato em anos que duraria esta fase não é consenso entre os autores, porém 

essa precisão não deve ser de grande importância, pois as fases não são estáticas e iguais em 

todos os indivíduos, dependem de diversos fatores externos e internos. 

Huberman (2007) coloca que há grande número de estudos sobre a escolha da carreira 

docente e vários outros que tratam dos primeiros anos de ensino. Entre os que procuram 

descrever esta fase inserida no estudo da carreira, falam de um estado de sobrevivência e de 

descoberta.  

O autor aponta que o aspecto da sobrevivência se caracteriza pelo confronto com a 

complexidade da situação profissional: o tatear constante, a preocupação consigo próprio, a 

distancia entre os ideais e as realidades quotidianas da sala de aula, a fragmentação do 

trabalho, a dificuldade de fazer face à relação pedagógica e à transmissão de conhecimentos, a 

oscilação entre relações, dificuldades com alunos problemáticos, com material didático 

inadequado, entre outras.  

Já a questão da descoberta traduz o entusiasmo inicial, a experimentação, a exaltação 

por estar em situação de responsabilidade, por se sentir parte de um determinado corpo 

profissional.  

Esses dois aspectos, o da sobrevivência e o da descoberta, são vividos em paralelo e é 
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o segundo aspecto que permite, por vezes, suportar o primeiro. Porém, um pode se sobrepor 

ao outro ou a aparição de perfis com outras características: a indiferença e a frustração, por 

exemplo (HUBERMAN, 2007). 

As sensações de medo, angústia e ansiedade foram as mais citadas pelos professores, 

geralmente associadas a uma posterior frustração ou, mais raramente, uma vitória pessoal. O 

que pareceu fazer com que eles continuassem foi a possibilidade de dar uma boa aula e a 

sensação que tinham depois disso acontecer. Este momento pareceu um misto de prazer e dor, 

associando com a citação do autor referido acima, podemos dizer ser a sobrevivência à dor e o 

prazer das boas descobertas. 

Essas relações podem ser vistas no diálogo abaixo que ocorreu enquanto comentavam 

sobre os sentimentos que um professor iniciante vive pouco antes de entrar em sala de aula: 

Cravo - Medo! Medo de não dar conta, medo de não motivar o aluno, medo 
de se perder no conteúdo. Eu senti medo! 
Violeta - Não é medo... 
Jasmim - Angústia. 
Orquídea - Eu não senti medo não! 
Jasmim - Eu sinto assim uma angústia, uma expectativa.. 
Dália - Um tremor. 
Cravo - Medo de não agradar não é? 
Violeta - Ansiedade 
Dália - É ansiedade... 
Cravo - Acho que ansiedade é só um pouquinho antes, só quando eu entro na 
porta mesmo, aí eu estou ansioso... 
Rosa -  E eu fico imaginando tantas coisas, quando eu vou não é nada do que 
eu imaginava, que eu pensava... 
[…] 
Violeta - Ah, mas quando a gente consegue dar uma aula boa aí... 
Rosa - Aí você sai como se tivesse ganhado um prêmio. 
Violeta - Você pensa:- Eu sou demais, eu vou ali dar um pulo daquele muro 
que acho que eu posso voar. Mas também quando é ruim... 
Jasmim - O que motiva o professor na verdade é isso, às vezes você sai da 
aula totalmente satisfeito é o que faz você se manter na profissão, é isso! E o 
professor é guerreiro por causa disso, porque às vezes ele tem uma frustração 
em uma determinada turma, mas isso não faz ele desistir da profissão, 
porque quando ele fica satisfeito em outra turma ele que se manter, ele quer 
vencer aqueles obstáculos. 

 

Fica explicito neste diálogo que inicialmente as frustrações aparecem mais fortemente 

que a satisfação em dar uma boa aula, esta “boa” aula é caracterizada como uma vitória 

especial diante das derrotas obtidas com a não correspondência entre o planejamento e o 

decorrer das aulas. 

Tardif (2011) discute as fases iniciais da carreira e como estas são críticas em relação 

às experiências anteriores e aos reajustes a serem feitos em função das realidades do trabalho. 
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Este professor está ligado também à socialização profissional do professor (choque de 

realidade, de transição, ou cultural) que remete ao confronto inicial com a complexa realidade 

do exercício da profissão, à desilusão e ao desencanto desta transição de estudante a 

professor. 

São apresentadas também pelo autor duas fases como iniciais na carreira: a fase de 

exploração (de 1 a 3 anos) e a de estabilização (de 3 a 7 anos). Na fase de exploração o 

iniciante sente a necessidade de ser aceito por seu círculo profissional e experimenta 

diferentes papéis, é a forma como ocorrem estas interações que define como será esta fase, 

que pode resultar na desistência da profissão. 

A fase de exploração, segundo o autor, é caracterizada por uma confiança maior do 

professor em si mesmo e pelo melhor domínio dos diversos aspectos do trabalho, além de um 

interesse mais apurado pelos problemas dos alunos e sua aprendizagem, estando menos 

centrado em si mesmo e na matéria. 

O estudo do desenvolvimento da carreira tem sido discutido atualmente nas pesquisas, 

entre os autores de referência está Huberman que caracteriza as várias fases do 

desenvolvimento profissional dos professores, indicando sequências, que não são, porém, 

fixas e universais. 

A partir de uma pesquisa com professores secundários Huberman (2007) define além 

da fase de entrada na carreira, uma de tateamento, após alguns anos (de 4 a 6), a fase de 

estabilização, da consolidação de um período pedagógico, no período de 7 a 25 anos de 

carreira verifica uma fase de diversificação e ativismo, o que pode originar também um 

período de questionamentos sobre suas ações.  

Segundo o autor, em um momento posterior da carreira, dos 25 aos 35 anos, os 

professores viveriam uma fase de serenidade e distanciamento ou conservantismo, indo para a 

última fase (35 a 40 anos) caracterizada pelo desinvestimento, que pode ser sereno ou amargo, 

a depender das experiências anteriores. 

O desenvolvimento de uma carreira é, assim, um processo e não uma série 
de acontecimentos. Para alguns autores pode parecer linear, mas, para outros, 
há patamares, regressões, becos sem saída, momentos de arranque, 
descontinuidades. O fato de encontrarmos sequências-tipo não impede que 
muitas pessoas nunca deixem de praticar a exploração, ou que nunca 
estabilizem, ou que desestabilizem por razões de ordem psicológica (tomada 
de consciência, mudança de interesses ou de valores) ou exteriores 
(acidentes, alterações políticas, crises econômicas). (HUBERMAN, 2007 p. 
38) 

 

 Entendendo que isso não é fixo, imutável e determinado por fatores externos, ou 
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mesmo internos, em decorrência do tempo de serviço. Através da observação, percepção, 

reflexão dos professores quanto a si e sua atuação podem surgir ações de mudança, de 

transformação. 

Ao observar os relatos dos professores que participaram da pesquisa, há certa 

diferença entre os menos experientes e os que têm mais tempo como docentes. As angústias e 

frustrações são as mesmas, porém, o modo como se referem às soluções e estratégias muda. 

Os mais experientes buscam sempre associar os problemas com as possíveis ações 

para lidar com eles e se firmam mais nessas estratégias e em como procederam para enfrentar 

seus problemas principalmente os relacionados a situações mais pontuais. 

Os que possuem pouco mais de um ano de experiência prática passam mais tempo 

relatando os problemas, frustrações e angústias, como um desabafo. Esta diferença revela que, 

em concordância com a literatura, há desenvolvimento ao longo do tempo de certo repertório 

que permite ao professor atenuar as deficiências percebidas em sua atuação. 

Porém, isto não se dá de forma igualitária, mesmo com mais tempo o acúmulo de 

decepções pode gerar um processo de desistência, como já ocorreu com o professor Cravo que 

participou da pesquisa e ainda outros que procuram outros caminhos que consideram mais 

vantajosos do que a aula.  

A maioria dos professores tinha de um a três anos de carreira apenas uma tinha pouco 

mais que isso, o que não originou divergências consideráveis em relação a seus relatos e 

posições, porém já apresentava indícios de maior conforto com sua carreira, o que pode ter se 

dado também porque era a única com emprego estável. 

Isto quer dizer que, o tempo não é fator determinante para definir estágios da carreira, 

mas serve como indício e tem influência, assim como outros fatores a exemplo de 

estabilidade, idade, gênero, contexto sociocultural e etc. 

Cavaco (1999) coloca que na escolha de uma profissão e a trajetória de trabalho de um 

indivíduo resulta de múltiplos fatores. Implicam redes sociais e culturais atravessadas por 

lógicas próprias, feitas de acasos e circunstâncias, de aspirações e constrangimentos, de 

coincidências e de decisões. 

Para a autora, também é determinante o campo profissional, que com uma estrutura 

linear e sequencial, se articula com a necessidade de desenvolvimento e afirmação pessoal, 

condicionando representações, horizontes de sentido e aspirações. As estruturas profissionais 

interagem com os destinos pessoais dando-lhe contornos que só se pode compreender como 

processos coletivos. 

É dessa forma, ainda segundo ela, que é possível fazer emergir traços sequenciais, 
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compor perfis de desenvolvimento que se aproximam, embora não seja possível afirmar a 

existência de indicadores normativos que regulem a direção, o ritmo, as finalidades e as 

modalidades do processo de evolução profissional. 

Apesar de influenciado por estes diversos fatores ,estes estágios da carreira não são 

exatamente determinados e absolutos, assim como não os são os fatores que podem 

influenciar este desenvolvimento. 

Huberman (2007, p. 53) afirma que “O erro fundamental, quer dos autores 

psicodinâmicos, quer dos autores do campo sociológico, foi o de reduzir a atividade humana à 

capacidade de reação, de presumir que as forças internas ou externas determinam o conteúdo 

e a direção das condutas individuais”.  

 O autor atenta para o fato de que os indivíduos não são passivos, como fantoches 

manipulados pelo exterior, mas observa, estuda, planifica as sequências que percorre e, 

posteriormente, pode vir a alterar ou determinar as características da fase seguinte.  

Apesar disso, os professores participantes da pesquisa parecem estar vivendo ou já 

viveram recentemente experiência inerentes a esta fase inicial. Identificar e descrever seus 

conflitos ajuda a caracterizar e compreender como se dá a entrada na carreira dos professores 

e que problemas podem os fazer viver conflitos que influenciam a construção de sua prática e 

o desenvolvimento da carreira. 

 

2.3 - OS CONFLITOS 

 

Neste tópico são apontadas as dificuldades indicadas pelos professores iniciantes e os 

conflitos decorrentes desse confronto com os problemas, identificando os principais deles e 

relacionando-os com os trabalhos que abordam o assunto.  

Em seu Dicionário de Filosofia, Abbagnano (2000) define conflito como contradição, 

oposição ou luta de princípios, propostas ou atitudes. Quando refletimos sobre o significado 

da palavra, são trazidas outras definições como choque, disputa, desentendimento, oposição 

de interesses, sentimentos e ideias, desordem e tumulto.  

Os conflitos partem destas definições e são aqui caracterizados como choque, oposição 

ou divergência entre o idealizado e o real vivenciado na prática, entre o desejar e o ser. Como 

já mencionado e discutido, os professores possuem expectativas em relação à sua atividade 

que nem sempre correspondem ao que encontram quando começam a atuar, mesmo com todas 

as referências que tem sobre esta profissão e suas peculiaridades. 

Há conflitos e equilíbrio de tensões entre a adequação e os valores pessoais, por um 
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lado e os papéis e as responsabilidades profissionais, por outro. Os professores enfrentam e 

negociam desafios, ao tentar honrar os seus pensamentos, sentimentos e intuições, e os seus 

papéis profissionais, quando parecem estar em desacordo uns com os outros, na vida escolar 

quotidiana (HOLLY, 2007). 

Na literatura que trata sobre a docência e suas dificuldades é recorrente que o termo 

conflito apareça junto a expressões como problemas, dificuldades e dilemas. Entendemos que 

dificuldades e problemas podem se tornar conflitos, mas em si não os são, do ponto de vista 

que uma dificuldade só se torna conflito se o professor não sabe que posição tomar diante dele 

ou diante da escolha de uma ação, esta não tem o resultado esperado, gerando desconfianças 

quanto à sua atuação como professor. 

Zabalza (1994) caracteriza os dilemas como situações que ocorrem em processos 

dialéticos que se referem a atuações específicas ligadas às situações problemáticas no 

desenvolvimento da aula. Eles quebram a ideia da conexão pensamento – ação. São as 

contradições da ação. 

O termo dilema, a partir desta definição, também é bastante utilizado como sinônimo de 

conflito ou em uma relação de causa e consequência em que a partir de um conflito 

vivenciado na prática é necessária uma ação e a escolha dessa ação pode ser dilemática. 

Neste trabalho, não é focada a ação em si ou as alternativas consideradas pelo professor 

para a resolução de um conflito, por isto não são enfatizados os dilemas presentes na ação a 

ser executada. O foco está no movimento entre esperanças e frustrações, assim como na forma 

como o professor em início de carreira busca enfrentar este período. 

Apesar de buscar compreender o processo de enfrentamento dos conflitos isto não é 

feito a partir da análise das ações em si, mas dos saberes construídos e/ou mobilizados neste 

processo que envolve fatores e alternativas diversas para uma mesma situação. 

A definição específica de conflitos educacionais é bastante complexa, por este termo 

ser usado de diversas formas para inúmeros fatores que concernem à profissão docente. 

Segundo Melo (2008), a expressão conflito educacional vem sendo utilizada para referir-se a 

questões referentes à política educacional, ao financiamento, ao acesso e permanência, à 

qualidade do ensino, aos problemas entre os diferentes sujeitos que se relacionam nos 

distintos espaços da educação, como órgãos dos sistemas, órgãos colegiados, a escola, a sala 

de aula, entre outros. 

Para a autora, ocorrem disputas diversificadas envolvendo gestores dos sistemas e da 

escola, professores, estudantes, familiares e comunidade científica, as quais constituem lutas 

cujos polos da disputa podem variar, a depender da conjuntura. 
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A expressão “conflito docente”, ainda segundo os estudos da autora, parece dizer 

respeito à luta dos professores contra a opressão a que estão sujeitos no seu processo de 

trabalho, contra as relações sociais que o envolvem na luta intraclasse. 

Na leitura de trabalhos científicos da área, vemos que não há uma distinção ou 

consenso do que é considerado e definido como um conflito vivido pelos docentes, mas a 

partir das análises e referências ao termo nas pesquisas, os conflitos podem ser resumidos 

como o conjunto das angústias geradas das quebras de correspondência entre expectativas e 

realidade, entre o que o ator gostaria de ser e fazer e o que pode ser e fazer diante dos 

problemas identificados na prática. 

Nesta pesquisa, são considerados os conflitos relatados pelos professores sobre fatores 

diversos que se referem ao seu trabalho, sua atividade, as relações estabelecidas com os 

demais sujeitos, sua profissão e carreira, seu papel social, entre outros. 

Os conflitos podem ser gerados da observação do professor quanto à sua atuação ou 

nas relações que ele mantem com os demais envolvidos no processo de ensino-aprendizagem 

e de seu contexto socioprofissional, apesar de ser essencialmente um sentimento interno que 

se manifesta nos relatos sobre seu cotidiano. 

No contexto da escola, existem dificuldades relacionadas com o funcionamento 

institucional, assim como a burocracia, outras dificuldades apresentadas são referentes à 

relação com os colegas professores, os quais nem sempre se empenham na recepção e apoio 

aos mais novos não promovendo o trabalho em grupo, o que poderia facilitar a integração dos 

futuros professores e, finalmente, referem à responsabilização da escola pela atribuição de 

cargos para os quais não se sentem preparados (SILVA, 1997). 

A autora aponta ainda que, no contexto da aula, os professores apresentam 

dificuldades relacionadas com a relação pedagógica, avaliação e planificação. Na relação 

pedagógica sentem que não conseguiram uma boa relação com os alunos; em relação à 

avaliação as suas dificuldades resultaram do número elevado de alunos por turma, não 

conseguindo fazer uma avaliação contínua e formativa, e no que respeita à planificação 

manifestaram dificuldades em adaptar as planificações elaboradas pelo grupo disciplinar aos 

interesses das suas turmas.  

No caso dos professores de Ciências, Vieira e Martins (2005) destacam que muitas 

vezes parecem experimentar conflitos entre as suas crenças pessoais sobre a natureza da 

Ciência, o seu ensino e as suas práticas de sala de aula e tendem a desenvolver uma estrutura 

conceitual na qual o conhecimento e as crenças sobre a Ciência, os conteúdos específicos, o 

ensino e a aprendizagem são integrados de uma maneira coerente com tal estrutura de crenças. 
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Todas estas dificuldades, apontadas pelos autores a partir de seus trabalhos, foram 

relatadas de alguma forma pelos professores na discussão grupal. Várias delas foram 

caracterizadas como conflitos com maior ou menor grau de importância no desenvolvimento 

profissional. 

Fuller (1969) define três categorias para as preocupações dos professores em relação a 

seu trabalho, as quais compreendem exemplos de problemas anteriormente descritos em 

pesquisas por ele analisadas. 

 A primeira categoria diz respeito às preocupações dos professores consigo mesmos, 

em se integrarem e em agirem de acordo com a aceitação dos demais, são as situações vividas 

por quem está aprendendo um novo papel e tudo o que perturbe essa aprendizagem provoca 

desequilíbrio.  

Podem ser citadas questões quanto ao tempo, carga horária, condições materiais, 

turmas numerosas, relação com pais, colegas, diretores/administradores, conhecimentos da 

política da escola e dos conteúdos, desmotivação e diversidade de cultura dos alunos, entre 

outros. 

 A segunda categoria compreende os problemas relacionados ao controle e 

organização do processo de ensinar. Mesmo assim, são centrados em si próprios, pois os 

problemas têm maior relação com a forma como ensinam do que como os alunos aprendem. 

Como exemplos tem-se a planificação, a organização do trabalho na sala, o uso de manuais e 

métodos de ensino. 

 A última categoria engloba as preocupações com os alunos, mesmo que ainda 

centrados em si mesmos, também se preocupam com a aprendizagem dos alunos, refletindo 

sobre o saber-fazer pedagógico e as necessidades dos estudantes. São estas, preocupações com 

a gestão das diferenças individuais dos alunos, dos problemas individuais, com a 

determinação do nível de aprendizagem, a avaliação das atividades e o baixo ritmo de 

aprendizagem de alguns alunos. 

Bejarano e Carvalho (2003) estudando os conflitos dos professores iniciantes apontam 

que estes se originam de diferentes fontes e se relacionam à dicotomia teoria/prática; às 

atividades planejadas e a resistência dos alunos a essas atividades; ao currículo oficial e as 

suas próprias interpretações curriculares; à burocracia das escolas e as suas próprias crenças 

sobre essa burocracia; e as realidades políticas da escola e as idealizações que os professores 

fazem em relação às mudanças das escolas. 

Em um estudo feito por Beach e Pearson (1998) com estudantes no estágio 

supervisionado são apontados os tipos mais comuns de conflitos iniciais: instrucionais, com 
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relação ao currículo e instrução; relações interpessoais; de papel, conceito de si mesmo como 

professor; contextual ou institucional. Detalhando e pontuando melhor estes conflitos 

identificados: 

 Conflitos de relações - estão relacionados com as interações com estudantes, 

professores e administradores, por não saber lidar com as diferenças existentes, não 

concordando com suas posições sobre algo; 

  Conflitos instrucionais e curriculares - se manifestavam, por exemplo, quando os 

professores preparavam bem as aulas, mas os estudantes não respondiam positivamente como 

previsto, indicando uma diferença entre o que professor julgava como importante e o interesse 

do aluno por essas atividades ou pode se dever a uma divergência entre o currículo da escola e 

o currículo do professor, este conflito diminui com o tempo de experiência, quando se 

tornaram aptos a desenvolver o próprio currículo; 

  Conflitos relacionados ao seu autoconceito, ou conflitos de papel - por não saber a 

postura a adotar nesta transição de estudante para professor, incluindo os conflitos internos de 

definição da identidade, na decisão entre ser um amigo para os estudantes ou uma figura de 

autoridade, entre ser alguém que funciona autonomamente ou ser alguém que colabora com 

seus colegas e ainda entre ser um distribuidor de conhecimento versus ser um interrogador do 

conhecimento. 

 Conflitos institucionais ou contextuais, relacionados à expectativa com o programa 

da universidade ou com as complexidades e políticas do sistema escolar e pressões para se 

socializar com a cultura das escolas e do ensino. 

Nesta pesquisa, utilizaremos as categorias apresentadas por Beach & Pearson (1998) e 

Fuller (1969) de forma a intercruzar suas vantagens para melhor expressar os conflitos 

apontados pelos professores, já que as categorias feitas pelos autores convergem quanto aos 

conflitos identificados, possuindo diferenças apenas quanto ao foco, portanto para um mesmo 

conflito podem ser utilizadas as duas formas. 

Por exemplo, o professor pode ter um conflito relacionado à como preparar uma aula 

ou atividade para os alunos, este pode ser relacionado a um conflito instrucional (na visão de 

Beach e Pearson) em que sua preocupação é com o aluno e a determinação do seu nível de 

aprendizagem (terceira categoria de Fuller). Desta forma, discriminamos tanto o objeto da 

preocupação quanto sua causa. 

Porém, em termos práticos, pode-se dizer que as preocupações dos professores se 

davam quase sempre em relação a si próprios. Por isso, analisando os dados, vimos mais 
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coerência em tipificar o conflito a partir de Beach e Pearson e posteriormente indicar os focos 

das preocupações. 

É considerado natural que no início da carreira, os professores se centrem mais nos 

problemas relacionados consigo mesmos, concorda com isso Cavaco (1999) afirmando que é 

uma fase de acentuado de egocentrismo.  

Segunda ela, a preocupação de criar uma imagem de sucesso que facilite a integração 

no corpo profissional leva a uma sobrevalorização das questões de manutenção da disciplina, 

de acesso aos recursos pedagógicos, de gestão de programas, todas centradas na pessoa do 

professor. Isto pode prolongar-se durante anos, enquanto se mantiver a mobilidade de 

colocação, associada a um processo de desenraizamento social. 

Os professores, durante a pesquisa, relataram dificuldades em relação a muitos 

aspectos como problemas com recursos, estrutura, nível de instrução dos alunos, compreensão 

do contexto socioeconômico da escola e dos alunos, relações interpessoais, livro didático, 

posição social, salário, apoio pedagógico, entre outras. 

É importante ressaltar que apesar das tipificações e categorias adotadas, nem todas as 

dificuldades devem gerar conflitos, mas podem ser a origem destes, durante a discussão dos 

dados isto ficará mais explícito. 

 Apesar da escolha das categorias, alguns fatores apontados pelos professores durante 

as interações no grupo não apareceram ou não foram indicados nos trabalhos dos autores 

consultados, sendo necessário complementar as definições e a abrangência das categorias 

utilizadas. 

 

2.3.1 – Conflitos de Relações 

Os conflitos nas relações foram os mais recorrentes e os que mais consumiram tempo 

nas discussões do grupo. Essas relações se referiam às interações com alunos, demais 

professores, coordenação e até com pais de alunos. 

Foram caracterizados como conflituosos principalmente os embates de gerações e 

objetivos tanto dos professores para com os alunos, quanto dos professores iniciantes com os 

mais experientes. 

Para melhor caracterizar as relações de conflitos, podemos apresentá-las a partir dos 

três principais agentes com os quais se relacionavam: alunos, colegas de trabalho e 

coordenação. 

 

2.3.1.1 – Relações com os alunos 
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Quando as expectativas foram discutidas, vimos que os professores se focavam na sua 

atuação e esperavam que seus alunos tivessem comportamentos parecidos com o seu e de seus 

colegas na época de escolarização básica, este comportamento esperado nem sempre era o 

desejável, mas imaginavam alternativas para lidar com isso. 

Porém, logo inicialmente, pelo fato do professor ser iniciante já há a sensação de ser 

testado pelos alunos, o que já cria uma barreira nessa relação. 

Eles testam o professor, na primeira aula eles testam não, eles testam o 
primeiro mês inteiro o professor, de todas as formas que eles acharem pra 
testar (VIOLETA). 
 

Cavaco (1999) discute que na relação com os alunos, há de se resolver os problemas 

reais de confronto que os grupos organizados e adolescentes impõem ao adulto isolado e que 

o conhecimento da vida na instituição permite tipificar como inexperiente e por isso, 

provavelmente, limitado no seu poder de decisão por receios e hesitações. O papel do 

professor, diz a autora, por si só, não assegura o reconhecimento da autoridade, nem garante 

que possa evitar a desagregação do ambiente de aula pelas estratégias de afirmação e de 

resistência dos alunos.  

Claro (1995) aponta que a relação professor-aluno nunca é linear, os movimentos de 

amor e ódio se alternam, a aceitação e a rejeição convivem, a desilusão e a admiração 

coexistem, trata-se, portanto, de uma relação contraditória que a vida escolar não consegue 

suprimir.  

Eles se referiram aos alunos como “danados”, “desinteressados”, “agitados”, e à sala 

de aula como um “fuzuê” e “bagunça”. Além do comportamento inquieto que já esperavam, a 

principal situação conflitante na relação com os alunos foi o choque de gerações marcado pela 

diferença entre os interesses que o professor tinha para com a escola em seus tempos de 

escolarização e os dos atuais alunos. 

Eles atribuem ao comportamento de desinteresse e desmotivação a diferença que 

ocorre com a mudança de gerações, que transforma também o sentido da escola para seus 

alunos. Isso podemos ver nas falas de uma das professoras ao relatar sua relação e dos seus 

colegas com a escola. 

Porque eu acho que antigamente e lá onde a gente estava, a escola para nós 
era um meio de ascensão social. Você tem que estudar pra ser alguém na 
vida. […] E se você está na escola, você tem que estudar, então mesmo os 
bagunceirinhos, tiveram uns, pelo menos os mais bagunceiros do Ensino 
Médio eles completaram e foram fazer alguma coisa.(VIOLETA) 
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A professora que morou até o fim do ensino básico no interior do estado, continua 

dizendo que hoje com seus alunos é diferente, mesmo na cidade dela. Os outros parecem 

concordar com essa observação quanto ao desrespeito ao professor e o desinteresse dos alunos 

pela escola e por isso a falta de motivação nas aulas, um comportamento displicente, muito 

maior do que quando esses professores eram ainda alunos. 

Eu- Vocês acham que seus alunos eram piores do que sua turma, quando 
vocês eram alunos? 
Dália- Sim!  
Orquídea - Com certeza! 
Violeta- Sim com certeza mais desinteressados! 
 

Mesmo tão jovens eles disseram sentir essa mudança de geração, todos eles 

concordaram com essa percepção e comentaram que isso deve se dar, devido ao contexto 

familiar e cultural atual. 

Mas é. A geração muda, muda a cada ano... (VIOLETA) 
 

A estrutura familiar é bastante diferente, a gente, acho que aqui o respeito 
com pai e com mãe, pelo menos eu com minha mãe eu não levantava a voz 
com minha mãe e hoje os meninos falam como se tivesse falando com um 
amigo. E isso reflete na escola. [...] O respeito também, já não é o mesmo! 
(JASMIM)  
 

Esta não identificação com a escola atual em detrimento da que estudaram é atribuída 

em alguns trabalhos, como o de Claro (1995), ao processo de democratização pela qual 

passou e passa a escola, que dá a possibilidade de mais anos de escolarização a um maior 

número de pessoas.  

Segundo a autora, os professores, influenciados por ideias conservadoras que se 

referem à escola e ao aluno do passado, como ponto de referência para a qualidade do ensino, 

acabam por atribuir aos alunos as dificuldades que encontram na sua prática, apontando os 

fracassos como decorrentes do desinteresse e indisciplina dos alunos. 

Não se trata de opor quantidade a qualidade, pois o aumento da participação das 

camadas mais populares entre os alunos não é desvinculado do contexto histórico, cultural e 

social (CLARO, 1995). 

Apesar de jovens, os professores veem uma diferença entre eles e seus alunos que 

dificulta a interação. Porém, não se pode afirmar que seja esta democratização a questão, ou o 

único fator, que envolve esta divergência de objetivos e interesses, mas também não se pode 

negar que isto possa ter influência. 

É importante ressaltar o fato de muitos deles terem estudado em escolas particulares e 

agora lecionarem em escolas públicas, ou que quando alunos, tinham a escola como um meio 
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de atingir os objetivos profissionais e acadêmicos que alcançaram hoje. O que os faz acreditar 

serem esses também os objetivos dos seus alunos com a escolarização, não justificando, 

portanto, a postura de desinteresse que tem em sala de aula. 

 

2.3.1.2 – Relações com os colegas de trabalho 

Estas divergências também se dão na relação com os professores mais experientes ou 

não. Os participantes da pesquisa mostraram não ter o apoio que esperavam, relatam uma falta 

de comunicação que quando ocorre se dá em ambientes não apropriados e de maneira 

informal e rápida.  

A relação com os mais experientes pode ser menos favorecida e inibir espaços para 

esclarecer e oportunidades de aprofundar os conflitos e inquietações. Além de não terem um 

apoio e uma comunicação com seus colegas existe ainda a competição que relataram na 

relação com os colegas de trabalho. 

Dos colegas quando não tem concorrência né? Porque às vezes existe, 
mesmo se for de disciplinas diferentes, em algumas escolas eu sinto, que 
existe uma concorrência. (DÁLIA) 
 

Estas divergências vão além, quando professores experientes dos quais o professor 

iniciante espera reconhecimento, o criticam e desencorajam em seu trabalho, utilizando de sua 

experiência para desdenhar de suas tentativas. 

Eu via um falando mal do outro [...] tinha professores lá de 27 anos de 
Estado e tudo mais, professores já maduros velhos e eu garoto chegando lá 
na escola, aí chegavam aqueles mais radicais: - Ah você não venha com 
novidade não, que isso não dá certo não! Bem desmotivando total assim. 
Professor aqui fulano de tal começou a chegar aqui com ideias novas e eu 
falei: - Você vai se ferrar! Você vai ferrar! Aluno não merece esse esforço! Já 
tinha professores que chegavam lá na secretaria chorando, tremendo, com 
problemas com alunos, então eu já vi de tudo assim. (CRAVO) 

 

Para Cavaco (1999) o sistema educacional herdou do passado o fechamento à 

diversidade, o elitismo, a submissão aos formalismos sociais e acadêmicos, o sentido da 

tradição e da continuidade, por desvios gerou a massificação e o conformismo. Adaptando-se 

mal à modernidade, à necessidade de alargar e generalizar a formação de todos, de aceitar e 

gerir novos saberes. 

Uma das professoras relatou não ter vivido este problema pelo fato de estar em uma 

escola onde a maioria dos professores era contratado. Não que defenda esse tipo de vínculo do 

professor, mas indica que quando os professores são jovens na profissão diminui essa relação 

de opressão dos mais experientes. 
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Na escola onde eu trabalhava, eu não tinha esses problemas assim com 
colegas, porque a maioria era jovem, eram todos contratados, na escola tinha 
10 professores e 9 eram contratados e um efetivo, então era todo mundo 
muito jovem, todo mundo muito cheio de ideias, todo mundo fazia suas 
coisas, então ninguém estava tomando isso como radical, nada disso. 
(VIOLETA) 
 

Foi geral entre os professores a necessidade de um espaço para a partilha de 

experiência entre os professores de forma regular e orientada, a maioria não teve esta 

oportunidade e destaca como isso iria ajudar em sua prática. 

Então é disso que eu sinto falta, porque a gente fica agindo 
individualmente... Sem saber como é que tá agindo, o que é que o outro está 
fazendo, às vezes a gente está fazendo uma coisa e vem o outro e está 
fazendo exatamente o contrário, aquilo nunca vai mudar. (VIOLETA) 
 

O professor vive em seu cotidiano as contradições, mas não tem espaço para esclarecer 

nem oportunidade de aprofundar, ele não partilha suas inquietações por ter medo de perder ou 

fragilizar a imagem de sucesso que procura compor. Seu ofício exige-lhe que atue 

hierarquizando, selecionando, impondo a concorrência e a competição. (CAVACO, 1999) 

Segundo a autora, a sequência mal-estar profissional / frustração/ desânimo / 

descrença / ceticismo / fechamento à mudança e às possibilidades de inovação pode tornar-se 

um ciclo vicioso que justifica a alienação e um progressivo desinvestimento.  

Uma das professoras relatou a vantagem dessa interação poder ocorrer, pois no projeto 

em que trabalhou, por ser uma proposta realmente interdisciplinar, havia a oportunidade de 

troca de experiência entre os professores e entre estes e os coordenadores. Os demais 

concordaram que viviam o conflito de não encontrar apoio das pessoas que estavam vivendo 

ou já viveram este estágio da docência e se sentir desamparado. 

Há na tese de Montalvão (2008) uma análise da contribuição de grupos colaborativos 

com professoras iniciantes para o enfrentamento dos problemas que relatavam viver e comuns 

a esta fase, como uma proposta formativa. Assim também se dá em programa de mentoria 

analisado na tese de Migliorança (2010) que ofereceu apoio a professoras iniciantes na 

construção de processo de raciocínio pedagógico. 

Para Cavaco (1999) se a escola se organizar para acolher os novos docentes, abrindo o 

caminho para que possam refletir e ultrapassar suas dificuldades, assumindo coletivamente a 

responsabilidade de seu encaminhamento através de projetos de formação, pode contribuir 

para reverter a atual tendência de descrença na imagem do professor. 

 

2.3.1.3 – Relações com os coordenadores e diretores 
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Estas possibilidades de integração, segundo os professores, poderiam ser um papel da 

coordenação ou direção, que ao marcar reuniões pedagógicas trata de temas que consideram 

inúteis, enquanto os verdadeiros problemas não são discutidos conjuntamente. Essas reuniões 

são geralmente nos dias de folga do professor e são cansativas e burocráticas demais na 

opinião deles. 

Violeta: Mas na escola mesmo, muito difícil, até porque quando tem as 
reuniões pedagógicas, já tem todo um esquema, um monte de coisas pra se 
discutir, e fica aquele negócio muito organizado... 
Orquídea: Que supostamente são mais importantes, mas que na verdade na 
prática não é aquilo. 
Violeta: Então, depois de discutir isso tudo, você já está cansado, já quer ir 
pra casa, você não tem um ambiente favorável pra estar discutindo coisas de 
sala de aula mais. 

 

A relação com a coordenação não é harmônica, pois os professores relatam que sua 

atuação gera para eles perda de autonomia, além de adotarem posturas com as quais não 

concordam. Importante destacar que os professores não detalharam as expectativas sobre essa 

relação antes de serem professores, até porque como alunos eles não enxergavam esta 

necessidade de apoio. Isto pode ser visto quando foram discutidas anteriormente, as 

expectativas quanto ao ambiente de trabalho. 

Porém, ao iniciar, esperavam uma equipe, uma sustentação e orientação para suas 

atividades. Mas na questão da relação com os coordenadores, os professores relataram uma 

relação de distanciamento e incompreensão com as necessidades dos iniciantes e de seus 

problemas. 

Como se eles vivessem em um canto e os professores em outro eu sinto isso, 
essa indiferença deveria na verdade ser o contrário, não é? (ROSA) 
 
Eles tão lá em um outro mundo com vários papéis, com toda a parte 
burocrática da escola e tal e a gente fica assim fazendo as coisas assim 
dividindo em gavetinhas, não é? (VIOLETA) 

 

As dificuldades nas relações relatadas partem sempre de preocupações dos professores 

centradas em si mesmos, nas angústias diante da necessidade de se integrar, de se harmonizar, 

de desempenhar o seu papel. 

Estas dificuldades em se relacionar com os demais geram conflitos, pois os 

professores não conseguem ver correspondência entre o que ele entende que deveria ser o 

ambiente escolar e o processo educativo e o que os demais percebem.  
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O embate de gerações faz com que se sinta fora de contexto, não encontrando 

semelhantes entre os alunos ou os colegas de trabalho e ainda menos na coordenação de quem 

esperava algum apoio e orientação. 

Em um ambiente totalmente novo, pode-se perceber o sentimento de solidão não só 

nas relações, mas também nos objetivos traçados por eles para suas ações educativas, isso 

gera uma desmotivação nestes novos professores e uma pressão para a socialização em seu 

ambiente, o que é difícil para eles. 

 

2.3.2 – Conflitos instrucionais e curriculares 

Os conflitos tratados aqui diferem dos pessoais discutidos anteriormente, pois, 

mesmo destacando a relação com alunos no processo de ensino-aprendizagem, estão ligados a 

reação dos alunos frente às atividades propostas pelo professor no processo de ensino e não 

nas relações pessoais que tem com eles, mesmo não havendo como separar nitidamente uma 

da outra, nem mesmo nas falas dos professores. 

Estes conflitos foram também bastante citados pelos professores e se referem ao 

processo de ensino e ao currículo que devem seguir. Os professores destacaram 

principalmente os conflitos entre seus interesses e objetivos em detrimento dos que tinham os 

alunos. 

Eles destacaram a questão do interesse e motivação pela disciplina que ensinam ou 

pela escolarização como um todo, gerando os conflitos na relação professor-aluno e ensino-

aprendizagem. Como podemos ver na fala da professora: 

A minha inquietação é essa assim, quando chega na sala de aula, não é nem a 
agonia, porque todas as salas você vai encontrar alunos danados, mas a 
minha inquietação é você entrar na sala de aula, dar o conteúdo naquela 
animação que a gente tem por gostar da disciplina e ver caras no além assim, 
entendeu? Nem aí. A minha inquietação é essa! (ROSA) 

 

Quanto aos conflitos instrucionais relacionados ao planejamento o foco estava 

principalmente na atuação do professor, porém assim como o sucesso das suas investidas se 

devia às suas ações e tentativas, o fracasso, quase sempre estava associado na recepção dos 

outros envolvidos, a qual não era condizente com a que o professor desejava.  

O que se vê na fala da professora, quando ela diz que se preocupa com a aprendizagem 

dos seus alunos, porém não entende o porquê de que com a mesma preparação por parte do 

docente, a reação dos alunos muda. O que parece indicar que o sucesso de uma aula se dá a 

partir do planejamento e controle por parte dos docentes, porém é a reação dos alunos que 

define se isto ocorrerá ou não. 
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Tem turmas que você domina completamente que dá uma aula ótima, a 
mesma preparação que você tem pra dar aula numa turma você tem pra dar 
aula em outra, às vezes você dá uma aula cem por cento numa turma quando 
chega na outra vinte por cento e aí você se sente com aquela sensação de 
derrota, pelo menos eu me sinto assim. (JASMIM) 

 

Isto também faz com que o professor se angustie, pois mesmo parecendo que uma 

estratégia surtiu efeitos positivos, em outro momento esta solução aparentemente encontrada 

fracassa e ele se sente como se nunca fosse apto para fazer o seu trabalho como planejado.  

Como já colocado, mesmo quando focam na aprendizagem do aluno, os docentes 

sempre destacam o seu papel e a importância da sua intervenção no sucesso ou fracasso da 

investida. Isto talvez para destacar sua participação no processo de ensino-aprendizagem ou 

para mostrar sua competência diante de muitas das dificuldades que conseguem enfrentar 

posteriormente. 

Apenas uma das falas desta mesma professora destoou das demais neste sentido, 

quando diminuiu o papel do professor destacando o dos alunos no seu próprio processo de 

aprendizagem. 

Quando eu fui aluna, durante muito tempo, a maioria dos professores eu não 
achava bom, eu achava a minoria é que eu achava bom e aí quando eu 
cheguei no ensino médio eu comecei a observar o comportamento de um 
professor e eu vi que o desempenho do professor na verdade, o seu 
aprendizado depende muito mais de você do que do professor, às vezes o 
professor tem uma didática não muito agradável, que isso vai de pessoa pra 
pessoa, mas se você tentar entender aquilo que ele tá te passando por menos 
didático que ele seja, talvez você consiga aprender alguma coisa e é isso que 
a gente tem que tirar né? Que isso depende muito mais dos alunos do que da 
gente. (JASMIM) 

 

Porém, essa ideia foi logo contestada pelos demais professores que a questionaram, 

afirmando que aprenderam mais com determinado professor do que com outros ainda quando 

alunos, mesmo tendo os mesmos interesses e motivação. Portanto, o professor e o método de 

ensino merecem para eles o destaque como fator responsável pela aprendizagem. Talvez até 

por uma questão da busca por uma autoafirmação de si e do seu trabalho. 

Cravo- Principalmente de Física e Matemática, então, sempre tive 
dificuldade nessas duas matérias, mas teve um pré-vestibular que eu fiz com 
dois professores um de Física outro de Matemática, que eu fiz eu não sei 
porque eu não estou aprendendo essas matérias, o professor conseguiu que 
eu aprendesse, conseguiu que me interessasse pela disciplina 
[...] 
Violeta- Não, mas eu acho que a forma como o professor trabalha a 
disciplina, a empolgação que ele demonstra assim, o modo como ele trata 
aquele assunto cativa. 
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Associado ao fato de que as aulas não eram como o planejado o grupo relatou 

dificuldades em fazer este planejamento devido a diversos fatores externos à sua vontade e 

apresentados pelas dificuldades de sua profissão, como na fala da Dália: 

Fora que a gente já tem tantas outras ocupações, tantas outras 
responsabilidades, tem que preparar material, as turmas cheias, carga horária 
também, então não dá tempo de você fazer tudo certinho, nem a escola 
ajuda, ás vezes a sala de aula também não ajuda e nem você tem tempo 
suficiente para preparar uma aula como você gostaria de preparar. 

 

Porém, o principal conflito dos professores com a questão do planejamento da aula, 

motivo de desânimo com a profissão, não se centrou na dificuldade em fazê-lo, mas por 

perceber que seu planejamento não estava condizente com a realidade da aula, principalmente 

devido à reação dos alunos frente às atividades planejadas. 

Jasmim: Você entra com um planejamento lindo, mas na hora de aplicar este 
planejamento... aí aconteceram outras coisas. 
Rosa: Comigo em quase todos os casos foi assim. Eu montei um planejamento 
lindo, aquela coisa de tentar mudar, as coisas que a gente vê na UFS, de que 
os professores falam, mas quando a gente chega lá na sala de aula a gente vê 
que não é bem aquilo que a gente tinha planejado. Perde tempo com muita 
coisa, hoje a realidade dos estudantes é outra, não é como a nossa, a nossa e 
talvez a anterior a nossa. Então assim, tem esse conflito, de planejamento com 
quando você vai colocar em prática. 

 
Quanto ao conteúdo das disciplinas, inicialmente disseram não ser um problema, pois 

bastava estudar e se preparar para dar uma boa aula, porém, posteriormente em outro 

momento da discussão, destacaram o conteúdo de Biologia como uma grande dificuldade, 

devido ao nível de detalhamento e profundidade que devem entender o assunto, além das 

atividades que entendem caber ao professor de Ciências e Biologia desenvolver. 

Porque Biologia, por mais que a gente tenha estudado na graduação, mas 
sempre há... são muitos conteúdos na verdade. [...] Professor de Biologia é 
muito cobrado em escola particular que eu já trabalhei, principalmente no 
ensino médio por conta do vestibular, os alunos querem hoje é Medicina, 
Enfermagem, Nutrição, os cursos que o peso é Biologia, então por conta 
disso, o professor de Biologia é cobrado constantemente porque quer a 
aprovação no vestibular nesses cursos. Então a gente tem que ter o domínio 
muito grande do conteúdo até porque o aluno de escola particular exige isso, 
esse domínio. (JASMIM) 

 
Os demais professores concordaram com as colocações da professora e completaram 

que não é só por conta do vestibular e do peso da disciplina para alguns dos cursos mais 

concorridos da Universidade, mas também, porque os conteúdos de Biologia são muito 

extensos e complexos e os professores não tem como ter profundidade de conhecimento. 
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Violeta - E eles acreditam que já que nós somos professores de Biologia nós 
sabemos de tudo né? [...] 
Jasmim - Eles veem com questões que passam na televisão, ah professora 
passou uma cobra lá que tinha um negócio verde, que espécie é aquela? 
(risos) E a gente fica... 
Rosa - E se você falar que não sabe, para você explicar, né? Você já tira 
aquela consciência que eles tinham de que você é Professor de Biologia tem 
que saber de tudo! 
Cravo - Isso é engraçado porque eu tenho dificuldades em dizer que eu não 
sei. (risos) Eu tenho dificuldade! 

 

Os professores relataram ainda que diante da quantidade de assunto e a falta de tempo 

em se atualizar, ainda mais na velocidade e quantidade de informações disponíveis, vivem 

situações de embaraço com as dúvidas e indagações dos alunos durante as aulas. 

Nestas situações estão contidos sentimentos de conflitos de papel do professor como 

detentor de um saber, que serão melhor discutidos em outro subtópico, porém, as dificuldades 

com relação ao conteúdo e insegurança quanto a seus conhecimentos sobre a disciplina 

também estão presentes, como uma dificuldade em suas aulas. 

Há muitos programas, documentários que tratam de temas sobre a Biologia e diante da 

abrangência dos assuntos o professor não se vê capaz de ter conhecimento dos conteúdos da 

disciplina a qual ensina o que o deixa em conflito sobre o quanto está preparado para ensinar. 

Rosa - Eu tinha um aluno de 6° ano, porque assim o acesso deles hoje com 
informática é muito maior que o nosso, porque a gente tem as 24 horas 
contadinha né? Quem estuda ainda, quem faz pós né? Mas tinha esse aluno 
de 6° ano que ele acho que passava, não dormia não, ele passava o dia todo 
assistindo documentário... 
Violeta - Discovery Channel? Porque eu tinha um aluno que assistia 
Discovery Channel... (risos) 
Jasmim - Sempre tem aqueles enjoadinhos... 
Rosa - E o pior que eu não tinha TV a cabo, eu não tinha e ele assistia esses 
canais a cabo e a vergonha pra dizer que não tinha. (risos) 
Violeta - E a vergonha? 
Dália - Ah passou ontem à noite no programa tal, no canal tal, ah e foi? Eles 
são muito antenados pra tudo!  
Cravo - Tem aluno também que lê nota de rodapé só pra te perguntar, só pra 
te fazer passar vergonha... 

 

Além dos conteúdos, os professores de Biologia se veem diferenciados por algumas 

atividades que acham importantes serem feitas, mas que trazem bastantes complicações, como 

aulas práticas, de campo ou laboratório. 

Eles acreditam que devem ter habilidades além dos demais professores para realizarem 

suas atividades de aula, como se pode ver nesse diálogo abaixo: 

Cravo - E o engraçado é que o Professor de Biologia tem que ser um, tem 
que ter uns atributos a mais né? Tem que saber desenhar... 
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Jasmim - Mas eu não sei... (risos) 
Orquídea - Habilidades manuais, artesanato...  
Cravo - Saber dar aula prática, dar aula de campo, saber dar aula ao ar livre... 
Rosa - Na verdade Biologia é um conjunto de... 
Cravo - Porque não é fácil você levar uma turma para um parque... 
Orquídea - É, não é fácil não 
Dália - É. 
Rosa - Se for levar assim é um passeio né? Tem que saber. 
Violeta - Tem que preparar antes né?  
Cravo - Vai todo mundo dentro do ônibus, corram todo mundo... (risos) 
Dália - Tem que preparar antes. 
Violeta - Tem que estar preparado lá, a turma tem que estar preparada 
também, então é como ele disse são vários talentos. 
Jasmim - Esse público de hoje, esses alunos, ele exige essas metodologias, 
até mesmo pra distrair, eles ficam muito alienados no computador e em 
videogames e aí a gente tem que distrair a cabeça desses meninos dessas 
alienações que eles trazem pra escola. 

 

Essa se mostra uma dificuldade para os professores, que dizem sentir a necessidade de 

realizar essas atividades, até condizentes com seus objetivos de ensinar o que aprenderam na 

graduação, compartilhar sua experiência e formar pequenos cientistas. 

Objetivos que, para eles, tem uma estreita relação com atividades de observação e 

experimentação práticas, para as quais são necessários planejamento e organização mais 

complexa do que os que já realizam. 

Uma das professoras completa dizendo que os professores de outras disciplinas não 

entendem atividades que para o Professor de Biologia devem ser habituais, desdenhando das 

atividades propostas e, por isso, gerando dificuldades para que coloque em prática seu 

planejamento. 

Se eu levasse os alunos pra fazer uma visita né? [...] Acha que é passeio! 
Sempre nas reuniões quando eu dava alguma ideia pra gente fazer uma aula 
diferente, era esse tipo de comentário que sempre surgia, como se o 
Professor de Biologia pra fazer uma aula prática, era passeio e não era uma 
aula. 

  

Outro problema se dá com os livros didáticos adotados pela escola, os professores 

disseram não concordar com os assuntos e principalmente com o nível de detalhamento de 

alguns livros e programas. Para eles, o conteúdo não é condizente com seus alunos e não se 

identificam com os livros, os quais geralmente não podem escolher. 

Rosa - Tem uma questão que ele começou a falar do livro didático, mas assim, 
eu senti muito, nas escolas que eu fui que eu chegava e o livro já estava 
escolhido, então eu não tive essa oportunidade de escolher e avaliar um livro e 
é uma questão importante, como ele falou, que muitas escolas às vezes não 
tem aqueles recursos todos, então fica só na questão do livro. 
Orquídea - Mas acontece muito da escola fazer um acordo com a editora. 
Cravo - Isso é comercial.  
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Rosa - Daí acontece o que, vemos livros do Sudeste onde a realidade é... 
Violeta - Descontextualizada. 

 

Apesar dos professores estarem preocupados com a dificuldade que tem em se utilizar 

de um livro, que segundo eles mesmos é descontextualizado e não concordarem com a 

escolha, tendo, portanto que se adaptarem, preocupam-se também com o impacto sobre os 

alunos. 

Neste caso, a preocupação dos professores está nos aluno centrada e na sua 

aprendizagem, mudando um pouco o foco, buscando perceber como aprende, qual a 

linguagem adequada para facilitar a aprendizagem, revelando também uma preocupação em 

fazer uma adaptação dos conteúdos para que sejam melhor entendidos. 

Uma das professoras cita essa dificuldade com o livro citando um autor específico, 

cujo livro, segundo ela, tinha linguagem muito elaborada e uma riqueza de detalhes 

desnecessária. 

O nível dele para aqueles alunos era muito mais avançado, porque eu não 
tenho vergonha de dizer que eu estudo por (nome da autora) para concurso e 
quando peguei aquele livro que olhei pra turma: -Meu Deus, será que esses 
meninos vão acompanhar? Aí comecei né... pedi pra eles em casa darem uma 
lidinha no livro quando chegou na aula seguinte que eu fui fazer uma 
avaliação sobre o que eles entenderam do livro eles me disseram que não 
entenderam nada o que o livro estava dizendo, estava muito difícil e aí eu 
disse que ia adotar outros recursos pra dar aula porque o livro praticamente 
eu utilizava em questões, mas era muito diferente da realidade 
deles...(JASMIM) 

 

As preocupações dos professores quanto à instrução aparecem ligadas a preocupações 

centradas em si mesmo, como com o conhecimento do conteúdo e sua competência diante das 

necessidades da matéria. Mas também, podem ser vistas principalmente preocupações 

relacionados ao controle e organização do processo de ensinar.  

Foram apontadas principalmente questões sobre a relação entre seus objetivos como 

professor e o dos alunos, quando o planejamento não se mostra ideal, quando os alunos e 

currículos exigem um conhecimento amplo e aprofundado, quando as atividades são de 

realização complexa, exigindo habilidades que às vezes julgam não possuir. Essas 

preocupações mesmo centradas no seu papel mostram um foco no processo de ensino em si. 

Além destas, há preocupações com a aprendizagem dos alunos, refletindo sobre o 

saber-fazer pedagógico, por exemplo, quando percebem que o contexto dos livros, sua 

linguagem e complexidade não está condizente com seus alunos e seu nível de aprendizagem. 

Podemos ver então neste tipo de conflito preocupações dos três tipos descritos por Fuller 
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(1969). 

As dificuldades relatadas quanto ao planejamento das aulas, o ato de ensinar, a 

definição do currículo, geram nos professores um sentimento de incapacidade em exercer seu 

dever. 

 

2.3.3 – Conflitos relacionados ao autoconceito 

Beach e Pearson (1998) englobam na categoria conflitos de papel ou sobre o 

autoconceito os conflitos sobre a postura a adotar como professor, por exemplo, na decisão 

entre ser um amigo para os estudantes ou uma figura de autoridade, por não conseguir 

conciliar as duas coisas. 

Eles citam que são conflitos de identidade, ligados à postura em sala de aula como 

professor. Além dos que foram relatados na pesquisa dos autores, apareceram nesta pesquisa, 

também outros diferentes conflitos que caracterizamos como de papel, pois são ligados à 

identidade profissional. São estes: a influência do gênero no papel de autoridade e o conflito 

entre o papel de professor e biólogo, diante do respaldo social das duas profissões. 

Estes fatores não estão relacionados diretamente a questões internas à sala de aula 

somente, mas ao papel que o professor acredita ter socialmente. Por mais que o foco deste 

trabalho esteja nos conflitos da e na prática de aula, este fator apareceu muito fortemente entre 

os conflitos dos professores, além de influenciar a relação deles com a profissão, de modo que 

não se pode ignorá-lo. 

Quanto ao modo como se portar em sala de aula, os professores relataram que este é 

um conflito estabelecido logo nos primeiros dias de aula, um dos primeiros que vivem. O 

sentimento de insegurança do professor se faz ver também frente aos alunos, pelos quais se 

sentem testados e desafiados. O iniciante vê este momento como crucial, na adoção de uma 

postura ideal para o resto da sua relação com os estudantes. 

Violeta - Tem que saber como se portar em sala de aula, a postura, a questão 
como ele mesmo falou de dosar a autoridade pra não ser autoritarista, mas 
também não ser... 
Jasmim - Cooperador demais... 
Violeta - É... bobo, no caso mesmo, a palavra é essa, não pode deixar 
também que vire uma anarquia em sala de aula né? Tem que saber dosar, 
então eu acho que é isso. 

 

Essa postura se refere tanto a seu papel docente, quanto ao desenvolvimento de suas 

aulas, pois influencia no comportamento dos alunos. Podemos ver no diálogo destacado 

abaixo como isto os aflige: 
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Orquídea - Vocês já falaram que depende muito da primeira aula. 
Cravo - É isso que eu ia falar, a primeira impressão é tudo! 
Orquídea - Tudo depende da primeira aula! De como você se impõe na 
primeira aula. 
Rosa - É um teste para os alunos a primeira aula. Não é nem para o professor 
é pra eles, eles podem sentir como é o professor e aí eles podem... 
Violeta - Eles testam o professor. 
[...] 
Cravo - Mas tem que ter cuidado, olhe eu fiz uma besteira, eu assisti as duas 
primeiras semanas de aula com a professora titular né? [...] Duas semanas 
assistindo, chegou minha vez de atuar, para assumir a turma mesmo, mas eu 
dei uma bronca! Eu já fui com um texto preparado na minha mente, dei uma 
bronca [...], mas foi a pior coisa que eu fiz... 
Violeta - Pior? Pior em que sentido? 
Cravo - Pior porque realmente, todo mundo ficou assim né? Mudo! E eu 
dando bronca, falando que tudo daquilo que eu assisti com a professora era 
um absurdo eu não ia aceitar aquilo, que comigo não ia acontecer aquilo, que 
aluno não... eu estava tentando ser, passar minha autoridade de professor, 
mas eu estava sendo um pouco autoritário. Foi uma coisa que eu confundi 
autoridade com autoritarismo. 

 

Diante da inquietação dos alunos, os professores podem recorrer à adoção de uma 

postura de autoritarismo, mesmo que inicialmente não tenham desejado assumir esta posição, 

até por acreditar que conseguiria manter a ordem necessária para o desenvolvimento da aula 

de forma natural. 

Porém, como aponta Franchi (1995) não há autoridade sem poder, mas o poder nem 

sempre é acompanhado de autoridade, há diferenças quando aluno adere a algo apenas 

obedecer ao professor ou por consentimento. No primeiro caso, a relação é de força de 

autoritarismo e no segundo é a autoridade da legitimidade do mestre. 

A autora coloca que mesmo adotando esta segunda postura, há dificuldades em mantê-

la diante da crise de legitimidade da instituição escolar e da imagem social do professor. 

Muitos tentam esta legitimidade através do “carisma”, porém isto, para a autora, é algo sem 

definição e que parece ser característica de apenas alguns, outros a buscam através da figura 

de conhecimento e saber, a qual seria uma oposição à figura do aluno como ser ignorante. 

Todas estas nuances presentes na postura adotada pelo professor, gera conflitos para o 

iniciante que anseia encontrar um equilíbrio que garanta a ele o desenvolvimento das aulas, 

mas não o coloque em uma posição autoritária que não quer assumir. 

Este tema gerou a discussão sobre um aspecto interessante, a questão do gênero e a 

influência disto em relação à postura do professor perante os alunos e a forma de agir com 

eles. O único participante do gênero masculino relatou isso, o que foi aprovado pelas demais 

professoras, que acreditam que isso é uma característica de uma sociedade machista. 
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Cravo- [...] Eu tinha colegas, eu era o único homem na turma de iniciação à 
docência, eram seis meninas e eu era o único homem, a diferença mudava, 
dos alunos com elas e comigo, parece uma coisa bizarra de falar, mas não.  
Jasmim - Mas é! Isso nas escolas é bem normal! (coro de concordância dos 
demais) 
Cravo - Os alunos, assim, tinha assédio de todos os lados, das meninas 
comigo e dos meninos com elas, mas assim a questão de lidar com os 
problemas, porque fomos preparados pra ir pras salas de aulas, [...] quando a 
gente sentava nas nossas reuniões pra discutir como estava sendo a nossa 
vivência em sala de aula, os problemas que elas relatavam não aconteciam 
comigo, elas tinha muita dificuldade em conseguir ministrar uma aula, elas 
estavam preparadas como eu também estava preparado, porque a nossa 
preparação era a mesma, os nossos recursos eram os mesmos e os relatos 
delas eram muitos trágicos comparados aos meus, eu conseguia pelo menos 
ministrar a aula, com dificuldade, tinha as minhas dificuldades, mas o 
desrespeito com elas, assim da turma em geral era diferente, era mais 
complicado pra elas do que comigo.  
[...] 
Jasmim - Eu acho que o homem, ele passa uma autoridade maior, uma 
aparência de autoridade. 
Violeta- É a sociedade que é machista né? 
Orquídea - É mais de quem tá vendo né? 
Dália- É isso que eu acho! 

 

Carvalho (1998) em um trabalho feito com homens que atuavam nas séries iniciais 

aponta que os professores do sexo masculino enfatizavam os aspectos disciplinadores do 

trabalho docente, considerando vantajoso ser homem no controle sobre os alunos, 

especialmente os mais agressivos. 

 Ainda segundo a autora, este é aspecto recorrente nas falas de professores de ambos 

os sexos, encontrado por outros autores no Brasil e em outros países, a alegação de que seria 

mais fácil para o professor de sexo masculino impor sua autoridade e controle sobre os 

alunos, a feminilidade e atitudes maternais e de cuidado, associadas às mulheres, tem sido 

tomadas como opostos de disciplina, controle e masculinidade.  

Outro conflito de papel estava relacionado à oposição entre ser o detentor de 

conhecimento ou mediador de saberes. Os professores não pareciam confortáveis em não ser 

mais a única ou principal fonte do saber. 

[...] mas é que hoje as pessoas tem muito acesso fácil a informação, e eu 
acho que meio que eles atribuem um valor menor ao professor, que o 
professor é só uma fonte de informação, mais uma e que não é dado muito 
valor. (ORQUÍDEA) 
 

Isto faz o professor sentir sua importância diminuir diante da facilidade de acesso a 

outras fontes de informações, talvez porque, para ele, ser esta figura de saber poderia garantir 
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maior facilidade em conduzir as aulas, diante do reconhecimento dos alunos sobre sua 

importância.  

Pimenta (1997) reflete sobre o papel dos professores na sociedade da informação, em 

que este não será a principal fonte, mas deve fazer a  mediação entre a sociedade da 

informação e os alunos, no sentido de possibilitar-lhes, pelo desenvolvimento da reflexão, 

adquirirem a sabedoria necessária à permanente construção do humano. Já que conhecer não 

se reduz a se informar, mas que é preciso operar com as informações na direção de, a partir 

delas,chegar ao conhecimento. 

Justaposto a esse, é o sentimento de extrapolação de suas responsabilidades em relação 

a questões que, teoricamente, não são necessariamente condizentes com sua atuação, ou seja, 

tanto vivem conflitos quanto a minoração do seu papel, quanto com a exacerbação da 

abrangência de suas responsabilidades na intervenção em questões complexas, nas quais não 

se sente capaz de atuar. 

Neste sentido, uma professora revelou que sua maior angústia é em relação ao seu 

papel como professora e a necessidade intervenção e transformação da vida de seus alunos. 

Pode-se perceber isso com o trecho abaixo destacado. 

A minha maior angústia em sala de aula assim, que acabava me 
desmotivando em alguns momentos eram os problemas que estavam fora do 
meu alcance, que assim agente entende que está fora do alcance mas mesmo 
assim isso angustia muito. É assim, você saber como é que você vai lidar 
com aquele aluno, ele é superproblemático, ele bate em todo mundo, ele leva 
caneta pra escola, ele fura o colega, ele pega o celular da professora joga no 
vaso sanitário, e aí você conversa, mas vai procurar o histórico da criatura e 
a mãe tem depressão, vive trancada no quarto, quando não tranca ele e o 
irmão, quando não bate, o pai está preso, o outro irmão é drogado, é viciado, 
quebra tudo. Por conta disso que a mãe já entrou em depressão, tranca eles, 
tem dias que comem, tem dias que não comem, tem dias que vão pra escola 
tem dias que não vão, aí você fica assim. A maior angústia é você ver que 
não vai mudar a vida dos alunos, porque a gente entra na escola achando 
assim, vou mudar a vida desses meninos, porque a Educação pode 
transformar o destino das pessoas, transformou o meu, transformou de 
muitas pessoas que eu conhecia e que através da Educação conseguiram 
alguma coisa na vida. Mas não tem condições de estudar uma criança dessa, 
e aí ele bagunça tudo, ele é o terror da sala de aula[...] (VIOLETA) 

 

Esse poder de transformação que o professor acredita ter através do processo 

educacional, é algo que busca junto aos estudantes, não apenas de forma pessoal, mas também 

porque influencia no comportamento do aluno em sala de aula. 

É claro que eu não queria me envolver com o problema dos alunos, com 
problema pessoal de aluno, de forma alguma, queria passar lá e dar minha 
aula, mas se ele não fica quieto? Se ele é o terror? Se ele está o tempo todo 
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chamando a atenção? A gente procura saber porque que ele é assim! 
(VIOLETA) 
 

Neste instante, outro professor questionou se não seria atribuir responsabilidades 

demais a um professor que já possui tantas e que são os alunos que tem que se adequar a 

escola, pois não teria como a escola se adaptar a cada aluno, o que seria impossível. 

A professora cujo dialogo foi exposto acima e os demais, apesar de concordarem em 

parte, disseram que mesmo assim era algo que os angustiava também, principalmente quando 

não tinham um apoio pedagógico na escola para ajudar-lhes a lidar com isso.  

Um dos conflitos mais relatados pelos professores, principalmente pelos que tinham 

desistido, ao menos temporariamente, da profissão era a desvalorização social e econômica da 

profissão. As deficiências da carreira geravam conflitos, pois, não era esse o papel social que 

o indivíduo gostaria de ter. Eles não se sentiam correspondendo às representações associadas 

a sua profissão. 

Relataram frustrações referentes a questões salariais, competências, papéis sociais e a 

desvalorização por parte dos alunos, pais de alunos, coordenação, familiares e professores da 

graduação, que enfatizam mais a pesquisa de temas relacionados à Biologia que a seu ensino.  

Este último aspecto apontado motivou relatos de como se sentiram desvalorizados 

quanto à sua profissão, o que os fez muitas vezes omitir ou minimizar a função de professor e 

enaltecer a de biólogo. 

A discriminação se inicia na escolha do curso de licenciatura e na justificativa para os 

pais desta escolha em detrimento do curso de bacharelado ou outras profissões consideradas 

socialmente como superiores. 

Às vezes a discriminação é dentro da própria família, lá em casa é uma 
brincadeira assim, é uma discriminação, mas em tom brincadeira, eu tenho 
uma irmã que é administradora de empresas, uma irmã que é arquiteta, aí 
chega eu, professor (risos). Você fala assim dentro da família com os 
parentes que você vai ser professor... Biólogo ainda dá pra aceitar, no início 
foi engraçado assim, quando os meus pais me perguntaram: O que é que 
você tá fazendo na faculdade? Ah pai eu estou fazendo Biologia. Aí ele: Pra 
que? Eu: Não, vou ser professor! Aí ele: Professor? Como assim você vai ser 
professor? Eu:- Calma rapaz, também vou ser Biólogo! – Ah Biólogo, aquele 
que mexe com bichos, aqueles dos, que ele assiste documentários né? [...] 
Mas se falar só professor, ele não deixava não! (CRAVO) 

 
Os demais professores do grupo se identificaram bastante com o relato e comentaram 

similaridades com sua história pessoal. Relatavam que se sentiam frustrados em responder 

sobre qual era sua profissão, ainda mais ao lado de pessoas que fossem médicos ou 
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advogados, por exemplo, pois a reação das pessoas sempre mudava a depender das 

ocupações. 

Cravo destacou que um professor para atuar bem tem que estar motivado, mas para 

isso há uma série de fatores, o que gerou concordância dos seus colegas. Como podemos ver 

no diálogo, a seguir: 

Cravo – [...] Os fatores extrínsecos que é motivação salarial, a coisa da 
sociedade como vê o professor né? Ela acabou falando um pouco assim, é 
uma coisa cultural também comparando com outros países, no Brasil a 
profissão de professor é muito desvalorizada na sociedade o professor é 
muito rejeitado, tanto pelas políticas públicas... 
Jasmim - É desvalorizado em vários sentidos, não em sentido financeiro 
apenas. 
Rosa - Eu acho no sentido social. 
[...] 
Orquídea - As pessoas têm funções sociais, e que se alguma dessas funções 
faltar vai haver um problema social aí né? [...] E aí... eu acho que todas as 
profissões deveriam ser valorizadas, né? 

 

Franchi (1995) já discutia há quase duas décadas a questão salarial e a defasagem que 

se agravou desde a década de 60 do século passado. A autora coloca que esta situação de 

insatisfação era colocada pelos professores como causa maior de todos os problemas da 

eficácia do profissional do magistério. 

A autora aponta que como os problemas centrais são os relativos à própria condição de 

trabalho do professor, é explicável que os processos de mobilização da classe foquem em 

movimentos reivindicatórios e em atitudes defensivas no quadro geral do funcionalismo. 

Deixando para segundo plano um projeto coletivo de ação que vise diretamente à 

profissionalização em sentido mais amplo, envolvendo a natureza de sua função social, os 

problemas da formação, as questões curriculares entre outras. 

Ainda mais grave é a situação de professores contratados que não tem estabilidade em 

seu trabalho, como muitos dos professores participantes. Apenas uma das professoras era 

efetiva da rede pública, os demais ensinavam em escolas particulares, contratos ou projetos 

com tempo determinado, duas professoras inclusive estavam à espera de uma nova 

oportunidade de emprego, no caso de uma delas convocação para um concurso público para o 

qual fora aprovada. 

Tardif (2011) atenta para este fator, colocando que nestes casos, leva mais tempo para 

dominar as condições peculiares da sala de aula. Há uma grande flutuação nas funções 

ocupadas e comporta sempre certa distância em relação à identidade e situação profissional. 
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Essa desvalorização, como vários deles concordaram, se dá também por parte dos 

próprios professores, como destacados por Violeta, ao entender que os professores esquecem-

se das suas próprias limitações e corroboram com essa desvalorização de sua profissão. 

E acho também que essa questão da desvalorização da nossa profissão, parte 
muito desse nosso desestímulo, [...] a gente não se sente capaz de brigar, [...] 
porque a gente se desmerece diante da nossa incapacidade de fazer o que a 
gente acha que deveria fazer, a capacidade de formar alunos, de ver o aluno 
melhorar, e a gente também esquece que a gente está numa profissão que as 
mudanças são muito lentas... 

 

Isso se reflete até para os alunos, o que foi relatado no caso das escolas particulares, 

onde o poder econômico dos alunos é maior e ser professor representa menos ainda um papel 

de destaque ou uma figura de sucesso, principalmente economicamente. O aluno, nestes 

casos, se sente superior economicamente ao professor e muitas vezes mostra esse poder, 

deixando o professor em papel de submissão. 

E eles sabem que toda a problemática, já teve casos lá na escola de uma 
professora falar: Quando eu ficar mais velha eu vou fazer uma cirurgia 
plástica. E o aluno: - Com o que? Com seu salário de professora? De falar 
esse tipo de coisa, ou então, vou falar com a coordenação pra te demitir, 
alguma coisa desse tipo né? Tem aqueles mais ousados, então são essas 
coisinhas assim que desmotiva qualquer profissional. 
 

É difícil para o professor ter autonomia e manter sua motivação diante das ameaças a 

estabilidade do seu emprego, o que os faz mudar suas atitudes, por medo da coordenação ou 

dos pais, diante da necessidade de manter seu trabalho. 

Essas limitações impostas, tanto fazem com que o professor se sinta impotente, quanto 

perceba sua profissão como humilhante e não autônoma, pois o aluno que deve ser visto como 

cliente, passa a limitar e direcionar suas ações. 

Dália - E eu também tive dificuldades na escola em relação aos alunos, pois 
como eu trabalhava na escola particular o aluno sempre tem razão. [...] É já 
chegaram a me dizer assim, olha aquele aluno ali, fulano de tal, não fale 
assim com ele, não fale alto com ele, porque tudo do pai dele é processar o 
professor, então tudo que o aluno fizer você releve um pouquinho. Então 
você fica de mãos atadas. 
Jasmim - O aluno já está mandando no que o professor vai fazer 
praticamente! Ele já tá ditando as regras em sala de aula! 

 

Os conflitos de papel que discutimos, naturalmente são centrados no próprio professor, 

em como se sente frente aos demais sujeitos envolvidos nas relações de ensino, profissionais e 

sociais. Eles não se manifestam apenas em sala de aula ou nas atividades educativas já que se 

referem ao seu papel social e profissional, a sua autonomia, seu orgulho e confiança em si e 
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nas suas escolhas de vida. 

Este tipo de conflito parece ser de difícil resolução, pois, mesmo com a superação de 

algumas das dificuldades, podem sempre continuar existindo em menor ou maior grau a 

depender de uma situação específica e nas interações que possam fazer com outros indivíduos 

e com as representações sociais envolvidas e disseminadas. 

 

2.3.4 – Conflitos Institucionais 

Estes conflitos estão relacionados às instituições associadas ao trabalho e formação 

dos professores, quanto às diretrizes das instituições escolares e da universidade na qual se 

formaram. 

Quanto às diretrizes da instituição escolar, eles apontaram apenas as direcionadas 

pelos coordenadores quanto ao seu trabalho, por não concordarem com sua opinião e 

capacidade de intervenção.  

Quanto a isso, os relatos dependiam do tipo de escola em que trabalhavam. As 

professoras que ensinavam em escolas particulares sentiam mais a pressão das normas da 

instituição para com sua metodologia de ensino. 

Cravo - Eu acho que são duas discussões assim, escola particular e pública 
são duas discussões. 
Jasmim - Em escola pública eu acho que a gente tem uma autonomia melhor 
em sala de aula.  
Rosa - Já aconteceu comigo! De a coordenadora tentar mudar minha prova , 
porque ela achava que... 
Jasmim - Já aconteceu comigo também! 
Rosa - Eu até questionei com ela porque ela não era formada em Biologia, eu 
também não era, mas eu tinha um conhecimento maior que ela que era 
formada em Pedagogia né? E assim eu tentei questionar com ela, porque 
mudar as questões? Qual o fundamento? Ela queria mudar as minhas 
questões. 

 

Os coordenadores, como representantes da instituição, também davam diretrizes de 

como lidar com os alunos, de como não agir, controlando as ações do professor e o impedindo 

de tomar as atitudes que julgassem apropriadas. 

Essa questão era com a coordenação, a própria coordenação é que passava 
isso para os professores, essa questão de que você não podia falar de um 
jeito ou de outro com o aluno. (DÁLIA) 
 
[...] o pior que eu não podia tirar aluno da sala de aula, lá na secretaria falou 
isso, faça de tudo, mas não tire da sala de aula. Então... (CRAVO) 

 
Discordavam deste papel da coordenação e de sua função de administradores e não de 

orientadores do trabalho pedagógico. Mesmo quando o papel do coordenador se mostrava 
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como sendo de orientador do trabalho, os professores se questionavam sobre o conhecimento 

e o respaldo do coordenador em relação à realidade que vivia, caracterizando também essa 

distância de percepção e as dificuldades de entendimento. 

Quanto à formação, as discrepâncias entre os que eles esperam e o que eles tiveram na 

graduação, também se constituem um conflito institucional, em relação à Instituição de Nível 

Superior na qual se graduaram, e das diretrizes educacionais que estudaram. 

Antes de entrar na graduação eu achava que ia saber tudo, que ia sair pronta 
pra encarar uma sala de aula. Mas na verdade eu saí... quando eu entrei na 
sala de aula, eu esqueci tudo que eu aprendi na Universidade, eu fiquei ali 
naquele momento, um monte de aluno olhando pra mim, esperando que eu 
falasse alguma coisa. (JASMIM) 

 
Essa inadequação às expectativas se dá por não perceberem quais e como os 

conhecimentos universitários são utilizados em sua prática. Além de perceberem no início de 

suas atividades que necessitam de outros saberes que não aprenderam na universidade. 

Cravo- A minha frustração foi na parte da licenciatura especificamente, a 
parte da Biologia de fato pegar Microbiologia, Cordados, essas coisas assim, 
dá pra se virar na disciplina, você estudar, mas você vai numa disciplina de 
licenciatura, fundamentos você vê aqueles textos maravilhosos de Paulo 
Freire, você vai numa escola pública você fala assim: - Meu Deus do céu, 
Paulo Freire vá pra... (risos) 
Jasmim- Você nem se lembra de Paulo Freire. (risos) 
[...] 
Jasmim- A dificuldade é aplicar. 
Cravo- É porque é lindo você ver aquilo LDB, PCNs, esses negócios aí! 

 

Ao estrearem em sua profissão, muitos professores se lembram de que estavam mal 

preparados, principalmente para enfrentar condições de trabalho difíceis, sobretudo do ponto 

de vista do interesse pelas funções, da turma de alunos, da carga de trabalho etc. Foi através 

da prática e da experiência que eles se desenvolveram em termos profissionais (TARDIF e 

RAYMOND, 2000). 

A partir das certezas e dos condicionantes da experiência prática que os professores no 

início da carreira julgam sua formação universitária anterior.  Segundo eles, muita coisa da 

profissão se aprende com a prática, pela experiência, tateando e descobrindo; em suma, no 

próprio trabalho.  

Durante a formação, eles adquirem formas do saber-fazer que por serem externas a si, 

podem provocar a insegurança e as resistências às imposições a quais são submetidos pelos 

supervisores (SILVA, 1997). 

E assim, diante da necessidade de construir respostas urgentes para as situações 

complexas, pode ser levado a reatualizar experiências vividas como aluno elaborando 
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esquemas de atuação advindos de modelos tradicionais, esquecendo, mesmo que antes tenha 

defendido propostas mais inovadoras. 

Isto também pelo exemplo dos próprios professores da graduação, os quais deviam 

preparar-lhes para a docência. São vistos por eles como maus exemplos de professores, o que 

lhes dá a impressão de que aqueles conhecimentos não são importantes já que não são 

aplicados pelos próprios professores formadores.  

É por isso que a formação é muito importante, na universidade nós estamos 
sendo preparados pra ser professores, nossa turma de licenciatura, nós vamos 
ser preparados pra ser professores e os exemplos que nós temos na 
universidade não são bons exemplos de professores, professores que vão nos 
incentivar, que vão nos preparar pra ser professores, por isso você vê turma 
de licenciatura, pelo menos a minha foi 90% dentro da pesquisa, então você 
alunos pesquisando em laboratórios, alunos de licenciatura. (CRAVO) 
 

Isto revela uma questão, a de que muitos professores formadores não tem formação 

pedagógica específica, não cursou licenciatura e fez as pós-graduações com pesquisa 

específicas de áreas da Biologia. Mesmo os que fizeram o curso de licenciatura ou possuem 

experiência no Ensino Básico o fizeram a tempo suficiente para que, segundo os professores 

participantes da pesquisa, não consigam fazer uma ligação entre os conteúdos e o ensino 

destes nas escolas.  
 
Eles, talvez, tiveram uma experiência lá há muito em escola, hoje não tem 
mais, se teve né? Às vezes já foram direto pro Mestrado, Doutorado, nem 
passaram por sala de aula numa escola, então eles não percebem isso e isso 
torna a Universidade muito distante da escola real que a gente frequenta. 
(JASMIM)  

 

Na dissertação de Souza (2012), a partir de uma pesquisa com professores do curso de 

graduação em Ciências Biológicas da UFS, o qual cinco dos seis professores, havia cursado, ficou 

indicado que a maioria dos docentes do curso deseja estar formando profissionais que dominem os 

conteúdos da Biologia a serem ensinados, gostem do que fazem e apresentem uma postura ética 

no trabalho. No entanto, eles alegam que a única habilidade que têm certeza de que estão 

promovendo em suas aulas é a aquisição dos conteúdos. 

Corroborando para o que os professores participantes da pesquisa afirmaram sobre seus 

professores formadores, a dissertação de Souza mostra as dificuldades que estes tinham em 

relação à transposição de conteúdos, ao relacionamento com os alunos e ao gerenciamento de 

situações adversas em sala de aula. Aqueles que demonstraram sentir menos dificuldade, pelo 

menos no período inicial, eram professores que possuíam uma formação em cursos de Magistério, 

seguida de uma licenciatura e de experiência profissional no Ensino Fundamental. 
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Apesar de apontarem, além das deficiências de seus professores da graduação, diversas 

outras falhas, em alguns relatos alguns professores definiram sua formação como boa, até por 

acreditar que não poderia haver uma forma de prepará-los melhor para a realidade da sala de 

aula. Por entenderem que a dicotomia teoria x prática não pode ser totalmente superada. 

Assim, eu acho que eu tive bons professores na área pedagógica, na 
universidade, eu tive bons professores, nós tivemos durante as aulas nós 
fizemos boas leituras, boas discussões, só que na prática é diferente, eu acho 
que a questão não está na formação dos professores, não nos prepararam 
direito, eu acho que a vivência é diferente daquilo que tá... (DÁLIA) 

 

O professor diante dessas divergências busca se adaptar às novas regras e as 

necessidades que identificam em sua prática, adaptando seus conhecimentos anteriores a essa 

realidade que encontra e repensando suas atitudes. Os conflitos apontados pelos professores 

influenciam na consolidação da prática, mas também permitem momentos de reflexão e 

aprendizagem.  

Dentre todos os tipos de conflitos destacados os em relação à instrução e às 

instituições parecem ser menos danosos, pois apesar de influenciados por diversos fatores 

dependem mais diretamente do professor e da construção gradual de um currículo e 

repertórios próprios. 

Os conflitos originados dos problemas de relação são mais complexos, pois dependem 

do estabelecimento de acordos com os demais atores, que influencia a forma como o iniciante 

se vê dentro dos grupos e da instituição.  

O ambiente de trabalho em qualquer profissão é um aspecto importante para o 

sentimento de felicidade do profissional em seu campo, onde consiga se integrar e ter o 

espaço que julgue aceitável. A convivência pode amenizar ou enfatizar os problemas nas 

relações e essas interações podem definir a continuidade do professor em seu trabalho. 

Assim também, os conflitos relacionados ao autoconceito parecem perturbar os 

professores constantemente, estão presentes em todos os momentos e interferem na 

autoestima, na realização pessoal e profissional e no futuro vislumbrado por eles com a 

profissão. 

Tem relação com seu autoconhecimento, com o papel que tem que assumir diante dos 

alunos e colegas. Além do papel social que a profissão parece ter e com o qual não querem se 

identificar, sentimentos como vergonha aparecem associados à adoção da profissão, ainda 

mais quando, no caso das ciências Biológicas, a profissão de Biólogo tem um respaldo social 

que julgam maior. 

Neste ínterim, enquanto busca se estabelecer o professor está enfrentando seus 
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principais conflitos iniciais e pode se portar de outra forma em relação ao seu trabalho, 

iniciando nova fase no desenvolvimento profissional. Mas como superam estes conflitos 

iniciais identificados? São estes processos de enfrentamento, superação e mobilização de 

saberes que veremos posteriormente. 
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CAPÍTULO 3 – ENFRENTANDO OS CONFLITOS 

 

Este capítulo trata do enfrentamento dos conflitos pelos professores iniciantes 

identificando as fontes e as formas, na busca por compreender o processo de construção da 

prática e identidade destes docentes. 

Serão discutidos o processo e as estratégias de enfrentamento dos conflitos 

identificados, o desenvolvimento profissional dos professores, a definição e as características 

dos saberes mobilizados neste processo de desenvolvimento, a importância desta 

compreensão para a seleção de competências, habilidades e atitudes que constituiriam um 

repertório de saberes concernentes à profissão docente e subsidiem a formação inicial destes 

profissionais.  

 

3.1- O ENFRENTAMENTO DOS CONFLITOS E O DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAL 

 

Como já discorrido, a profissão docente é complexa, paradoxal, controversa e coloca 

os professores no ponto de interseção das relações sociais: relações com as matérias 

ensinadas, com os programas, com as abordagens pedagógicas, com os livros didáticos, com a 

classe e com os alunos individualmente, com a direção da escola, com a Secretaria de 

Educação, com a equipe escolar, com os pais, com a mídia, com o passado, com o presente e 

com o futuro, com as ideologias sociais, com a cultura etc. (MELLOUKI e GAUTHIER, 

2004). 

O que, para os autores acima citados, impõe aos professores, a obrigação de estarem 

sempre em situação e em estado de reflexão, de estarem sempre atentos, de analisarem as 

situações, de decodificarem as intenções e de adivinharem o significado dos comportamentos 

de seus alunos, ao mesmo tempo em que procuram resolver as questões, dificuldades ou 

problemas decorrentes dessas situações, intenções e comportamentos. 

O início da carreira é o tempo da instabilidade, da insegurança, da sobrevivência, mas 

também da aceitação dos desafios, da criação de novas relações profissionais e da redefinição 

das relações de amizade e de amor, da construção de uniões familiares, da reestruturação do 

sonho de vida. Trata-se de um período de tensões, de desequilíbrios e de reorganizações 

frequentes, de ajustamentos progressivos das expectativas e aspirações ocupacionais ao 

universo profissional. (CAVACO, 1999) 

Para enfrentar estes desafios o professor procura diferentes estratégias, estas veem de
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fontes variadas, através de interações e relações que desenvolvem durante este período, e ao 

longo da vida, na produção de seus saberes. 

Isto entendendo que os professores não têm a atividade determinada pelas estruturas 

sociais, pela cultura dominante, pelo inconsciente, mesmo sendo ele prático, apesar de serem 

determinados em parte por todas essas realidades, são ao mesmo tempo atores que possuem 

saberes e um saber-fazer e que, em seus atos cotidianos, provam uma competência 

significativa diante das condições e consequências de seu trabalho, o que geralmente lhes 

possibilita tirar partido dele para atingir seus objetivos. (TARDIF, 2000). 

 Muitas vezes, quando se deparam com problemas de aprendizagem das crianças, 

tentam primeiramente, alterar as suas técnicas e métodos de ensino. Quando não resolvem os 

professores enfrentam sentimentos desconfortáveis de ambivalência, quando começam a 

explorar suas raízes no passado, tal como no presente. Muitas vezes, as suas teorias de ensino 

e aprendizagem já não tem resultados na prática. Concomitantemente, começam a encontrar 

inconsistências e contradições na prática. (HOLLY, 2007). 

Segundo Cavaco (1999) a procura de informação por parte dos professores no início 

de carreira é ainda um processo mal estudado, mas vários autores afirmam que eles sentem a 

necessidade de recorrer a redes informais de apoio através das quais partilham problemas, 

recursos, fracassos e êxitos. Estas acontecem na maioria das vezes, fora da escola, para que 

não possa passar pelo descrédito que a confissão das dificuldades e o pedido de auxílio podem 

provocar, são constituídas muitas vezes por pares, um pouco mais experientes ou outra figura 

profissionalmente prestigiada.  

De acordo com a autora supracitada, estas redes informais, de troca de experiências e 

conhecimento, podem constituir principalmente sistemas consolidadores de rotinas, cujos 

efeitos residem mais no embate da insegurança e da ansiedade enfrentadas no cotidiano do 

que no assegurar um dispositivo facilitador da formação profissional.  

O enfrentamento pelos docentes dos problemas, ou parte deles, com o passar do 

tempo, é unanimidade na literatura, que indica que os professores encontram formas para lidar 

com as dificuldades de sua prática. Os autores discorrem sobre essas estratégias, citando 

pontualmente alguma solução encontrada ou estabelecendo categorias a partir dos resultados. 

Nos estudos de Beach e Pearson (1998) são identificados níveis de enfrentamento dos 

conflitos. Os autores sugerem uma categorização, de hierarquia crescente, em que tipificam as 

estratégias utilizadas pelos professores iniciantes para enfrentarem os conflitos em três níveis 

(I, II e III) os quais serão descritos, a seguir. Os professores iniciantes que discutiram no 

grupo focal sobre sua experiência nesta pesquisa apresentaram estratégias nos três níveis.  
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As estratégias de nível I caracterizam-se, a partir dos autores citados, pela 

negação/recusa/afastamento dos conflitos, com evidências de declínio com o passar do tempo. 

Segundo os autores, no início de seu estágio, professores frequentemente evitam enfrentar 

conflitos descrevendo suas experiências de uma maneira altamente positiva, em termos ideais. 

Há também que se considerar que diante dos outros professores que buscavam 

destacar soluções e estratégias, alguns ficaram um pouco intimidados em relatar sua 

frustração e descreviam suas atuações como boas, apesar dos problemas, mesmo em outro 

momento tendo dado indícios de conflitos tão pertinentes que os levaram até a desistência. 

Assim como o fizeram no grupo, podem fazer diariamente para continuar suportando a 

necessidade de continuar trabalhando como docente. Na presença de seus colegas e até para si 

mesmo, não relatam o sentimento de incapacidade diante dos problemas e por isso decidem 

negá-los e procurar outras alternativas profissionais. 

Esta desistência se manifestou tanto com a saída efetiva da profissão, quanto com o 

descompromisso com o trabalho. Um dos professores relatou que por um tempo trabalhava 

apenas por obrigação, pois não via mais sentido em continuar se esforçando e enfrentando os 

conflitos, o que caracteriza também uma desistência da profissão, mesmo ainda atuando, é 

uma fase até o desligamento total.  

A minha angústia era, que hoje eu não dou mais aula, parei, estou me 
dedicando só ao mestrado agora, a angústia que eu tinha era a obrigação de ir 
pra escola, acordar cedo de manhã e não ter como fugir, então era minha 
angústia de ter a sala de aula como uma obrigação pra cumprir determinados, 
me fugiu a palavra, como se fosse missão, você tem que cumprir aquela 
missão pra você ganhar seu dinheiro, pra você ter seu salário, seu diploma, 
pra você concluir seu programa, não de estar na sala de aula e dar aula, lá eu 
conseguia me virar, mas eu tinha essa obrigação em mente, que eu dou aula 
por obrigação, era muito angustiante. [...] Desmotivou no final assim, aí 
perdi a vontade. (CRAVO) 

 

Ao trabalhar “apenas por obrigação”, para cumprir um tempo de contrato determinado, 

o professor nega seus conflitos como uma forma de sobrevivência, não buscando alternativas 

ou refletindo sobre elas, assim, amenizam a sua dor esperando o dia em que poderá parar de 

ensinar.

Outro conflito que buscavam negar era o conflito de papel que tinham entre detentor 

de saber ou não e ainda conflitos instrucionais ligados a capacidade de lecionar a disciplina e 

seus conteúdos, ligados ao sentimento de despreparo que tinham.

Apesar de inicialmente dizerem não ter problemas com o conteúdo, indicaram o 

contrário quando uma das participantes falou sobre as cobranças dos alunos em relação ao 
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conhecimento de assuntos relacionados ou não a disciplina.  

Assim quando um aluno fazia uma pergunta para a qual não sabia a resposta procurava 

desviar o assunto e não transparecer o desconhecimento, além de outras estratégias, como no 

diálogo abaixo:  

Jasmim - Eles veem com questões que passam na televisão, ah professora 
passou uma cobra lá que tinha um negócio verde, que espécie é aquela? 
(risos) E a gente fica... 
Rosa - E se você falar que não sabe, pra você explicar, né? Você já tira 
aquela consciência que eles tinham de que você é Professor de Biologia tem 
que saber de tudo! 
Cravo - Isso é engraçado porque eu tenho dificuldades em dizer que eu não 
sei. (risos) Eu tenho dificuldade! 
Rosa - Eu também. 
Orquídea - Eu tenho dificuldade, eu não digo que não sei, eu digo, vamos 
ver, vamos ver o que é! 
Rosa - Vou verificar né? 
Jasmim - Eu fico assim né? Ah aquela cobra... sei, ah da espécie...poxa estou 
esquecida, aquela espécie...(risos) eu não digo que não sei né? (risos) 
Orquídea - Não pode dizer que não sabe. 
Cravo - Pra ganhar tempo eu falo... o que é que você acha? (risos) 
Jasmim - Eu pergunto também! 
Cravo - Aí ele vai soltando o que ele sabe, dando tempo de eu lembrar 
alguma coisa assim, ou pelo menos, ter uma ideia né? No final das contas eu 
vou discutindo, argumentando com ele e vai chegando num consenso assim, 
qualquer coisa se não desenrolar, eu falo: - Pronto, interessante, eu vou 
pesquisar mais, qualquer coisa eu falo!  
Violeta - E também uma outra estratégia, que eu não usava, que eu não sei e 
que eu ia procurar. Isso é muito bonito na teoria...  
Orquídea – É, mas na prática... 
Violeta - Na prática, eles ficam desconfiados, de sua sabedoria. 
Jasmim - Eles condenam o professor que fala isso! 
Orquídea - Eu não faço isso não! 
Violeta – [...] Mas uma outra tática que eu descobri, é você falar do geral, 
perguntou a espécie, você fala, menino não existe o grupo dos animais?  
Orquídea - É o que eu faço!(risos gerais) 
Violeta - Aí você chega nem que seja no gênero, nem que seja no reino você 
tem que chegar... (risos) 
Orquídea - Você tem que dar alguma coisa. 

 
Neste caso, os professores negam a dificuldade da abrangência de conteúdo da 

disciplina e o não conhecimento de conteúdos específicos com medo de perder sua autoridade 

e seu papel como figura de sabedoria diante dos alunos, assim como não parecer despreparado 

para lecionar a disciplina. 

Bizzo (1998), coloca que muitos professores confessam estar inseguros diante das 

aulas de ciências pela possibilidade de serem questionados sobre questões para as quais não 

tem respostas. Muitas perguntas dos alunos têm respostas objetivas, que nem sempre o 

professor sabe dar, outras são difíceis até mesmo para especialistas.  
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Porém, segundo o mesmo autor, o que se espera do professor é uma postura honesta, 

reconhecendo suas limitações, especialmente em área tão vasta como a das ciências. Pode-se 

responder a pergunta com, um simples não sei, ou respostas genéricas e especulativas. Os 

alunos devem perceber que o professor é alguém que valoriza o conhecimento, que o busca 

constantemente e que está disposto a compartilhá-lo. Esta é uma postura honesta que não deve 

ser confundida com a simples acomodação diante da difícil e trabalhosa tarefa de aperfeiçoar-

se de forma permanente. 

Mais frequentemente, ao modelar a sua identidade profissional, o professor tende 

apenas a fixar-se defensivamente nos saberes que domina ou que estão veiculados por 

manuais e programas. Com a sua gestão preenche quase ritualmente o seu papel de professor, 

ajustando-o a objetivos superiormente determinados ou à orientação dominante na escola. 

Nesses casos, a resposta encontrada para a ansiedade gerada pela profissão é defensiva e 

redutora, contida por múltiplas fronteiras psicológicas e institucionais (CAVACO, 1999). 

Considerando a maneira como os dados foram coletados há de se admitir que seja 

difícil a identificação de estratégias de nível I, já que durante a discussão os silenciamentos 

são menos inidentificáveis que as declarações presentes nas falas. 

Porém, pode-se perceber na comparação entre a entrevista individual, feita antes do 

grupo e seus relatos coletivos, que as soluções eram mais destacadas no meio coletivo que nas 

entrevistas, nestas os problemas tiveram destaque maior. O que pode indicar uma omissão 

feita a seus pares em uma tentativa de destacar sua competência diante do trabalho, ou mesmo 

uma busca por compartilhar soluções para ajudar nas dificuldades expostas. 

Os professores podem também usar estratégias de nível II, as quais, a partir de Beach e 

Pearson (1998), são soluções formuladas que procuram mudar fatores externos, disciplinando 

o desrespeito dos estudantes ou fazendo revisão no planejamento de uma aula problemática. 

Estas estratégias levam a pouca interrogação de suas teorias pessoais de ensino ou sistema de 

crenças inerentes ao conflito.  

As estratégias de nível II são pontuais e não exigem mudanças de conceito, os 

professores as utilizam para resolver problemas específicos em sala ou na relação com os 

demais. Apresentaram estratégias desse nível ao apontar soluções para problemas que 

enfrentavam. 

Porque eu tive uma experiência em colégio particular e público, não da 
forma que eu tinha imaginado em fazer, mas assim com vídeos com aulas 
expositivas dialogadas, eu consegui, pegar um pouco da minha experiência, 
pegar os conteúdos dos livros didáticos e mastigar pros alunos dessa forma, 
tentando iniciar os alunos dessa forma. (CRAVO) 
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A cada dificuldade relatada, sempre acompanhava a solução para a mesma, geralmente 

uma mudança de estratégia ou utilização de métodos específicos, apesar dessas poderem 

refletir uma mudança de postura em relação às suas crenças educacionais eles citavam como 

respostas pontuais.  

 Mas aí aos poucos você vai achando um jeito de chamar a atenção daquele 
que aparentemente não está nem aí, por um nome por uma coisa que você 
vai vendo que ele sabe, que ele gosta, no dia a dia aí você já chama e aquele 
que já estava concentrado na sua aula se concentra ainda mais, e assim você 
não vai conseguir a atenção de 100% dos alunos 100% da aula, é muito 
difícil, pode acontecer, mas é difícil. (JASMIM) 
 
Uma coisa que foi muito boa pra mim foi a gente ter construído um acordo 
de convivência na primeira aula. (ORQUÍDEA) 

 

Relatavam a adoção de estratégias de ensino, para chamar a atenção dos alunos, 

aumentar o nível de interesse pelos conteúdos, para convencer os coordenadores da 

importância de suas atividades, melhorar o planejamento, investir na utilização de recursos, 

para lidar melhor com os programas e o currículo.  

Os conflitos ligados a essas estratégias de enfrentamento eram principalmente os 

instrucionais e institucionais que a partir da resolução de algumas de suas dificuldades eram 

amenizados, o que os fazia se sentir mais confiantes e autônomos. Assim, também podiam 

melhorar as relações com alunos, coordenação e até outros professores. 

Apesar de indicarem utilizar estratégias diferentes das tradicionais, na busca por 

alternativas, não citavam geralmente, a mudança de postura e a transformação do modo como 

viam o ensino, a escola, a realidade dos alunos, os processos de aprendizagem entre outros 

fatores. 

As estratégias que permitem esta mudança são consideradas de nível III e foram 

relatadas quando uma das professoras se deparou com uma nova proposta de ensino de um 

programa, quando ainda na formação passavam por algumas disciplinas ou quando na prática 

experimentavam coisas totalmente novas. 

Segundo Beach e Pearson (1998), na medida em que se intensificam as experiências 

na escola, os professores podem não mais usar estratégias de curto prazo para lidar com 

conflitos.  

As estratégias de nível III envolvem a consideração e/ou implementação de mudança 

de longo prazo nas crenças e tem um aumento considerável depois de um tempo de 

experiência, quando os iniciantes ganham mais consciência da complexidade do ensino e 

estão mais abertos a interrogar suas próprias percepções e teorias, originando um alto 
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sentimento de necessidades de mudança.   

Eu tive duas situações, eu tinha falado pra você naquele dia do primeiro 
encontro, antes de ter as disciplinas de educação eu vivenciava a minha aula 
como uma coisa muito tradicional, eu era na verdade como se fosse uma 
técnica da Biologia ali, estava passando o que eu sabia, não era uma 
educadora, depois que eu comecei a vivenciar disciplinas da educação, a 
gente vai aprendendo, conceitos, como se construiu a educação [...] Isso, a 
gente vai mudando até o nosso modelo de professor na sala de aula né? 
Como ser um professor. Eu acho que existe essa diferença, pelo menos eu 
senti isso. (ROSA) 
 

Neste caso, foi a formação inicial e as disciplinas pedagógicas que mudaram a forma 

como esta professora via o processo educativo, até porque como já foi citado antes ela havia 

entrado na profissão “apenas para ter alguma renda”, se preocupando apenas em transmitir o 

conteúdo e hoje se interessa e até pesquisa na área de ensino de Ciências, como relatou na 

entrevista. 

Outra professora relatou também mudança na visão de ensino ao participar de um 

projeto de ensino interdisciplinar e com alunos jovens e adultos do campo, esta experiência 

segundo ela, permitiu uma nova postura e entendimento do que seja ensinar e aprender. 

Além destas, percebe-se que os iniciantes já começavam a mudar sua ideia de que já 

estavam totalmente preparados para a sua atuação, que já eram formados professores e, 

portanto, sabiam como exercer seu papel, pois ao se depararem com a prática precisou 

recorrer a fontes internas ou externas para resolver estes problemas.  

Isto permitiu a compreensão das inúmeras relações que envolvem a atividade docente 

e o fez refletir e mudar suas posições, ao mesmo tempo em começavam a aceitar suas 

limitações e buscar mitigá-las. 

Tardif (2011) coloca que com o tempo o professor começa a compreender melhor os 

alunos, suas necessidades e carências. Com o efeito dos confrontos iniciais revê suas 

concepções de professor ideal, passa a delimitar suas competências e atuações, conseguindo 

especificar suas responsabilidades e papéis, passam a conhecer e aceitar seus próprios limites 

e se distanciam dos programas, construindo suas próprias aprendizagens e experiências. 

Bizzo (2012) diz que um mesmo professor, em uma mesma escola, comumente tem 

diferentes experiências com seus alunos, em cada sala de aula. Dificilmente consegue prever 

como será sua experiência com uma ou outra classe.  

O que foi visto é que isto traz angústias aos iniciantes, pois se empenham e acreditam 

que seu planejamento deveria ocorrer na prática, sem problemas, semelhante a como foi feito 

e estruturado, assim como deveria receber dos alunos a atenção e a correspondência prevista. 
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Porém, ao longo do ano letivo é que ele formará um juízo mais apurado sobre cada um 

dos grupos de alunos e vice-versa. Isto é um indício que as variáveis que interferem no 

trabalho em sala de aula são inúmeras e não é possível prever com exatidão, como o clima 

afetivo se desenvolverá em cada um dos grupos de alunos com o professor (BIZZO, 2012).  

A partir desta percepção, depois de um tempo de experiência profissional o professor 

começa a entender essa e algumas outras dificuldades como “normais” da profissão, 

superando o conflito de não ter soluções para todos os seus problemas e se sentir menos 

incapaz. 

Cravo- [...] também o professor tem que saber que ele vai ter dificuldades, 
que ele vai ter alunos difíceis, complicados, que ele vai é... algumas vezes 
vai se perder no próprio conteúdo que ele tá dando, ele tem que tá preparado 
para desenrolar e desenvolver algumas coisas... 
Violeta - Que vão surgir perguntas que ele não vai saber responder... 
Cravo - Não vai saber responder... (risos) 
Jasmim - Tem que saber encarar as dificuldades na verdade. 
Violeta- E essa é uma parte que a gente não aprende na Universidade, eu 
volto a bater na tecla né? Essa é a parte que ninguém ensina pra gente. 

 

Através da aceitação eles enfrentam conflitos, como por exemplo, as limitações das 

informações que possam obter, a diminuição da angústia em se sentir responsável por todos os 

aspectos da vida dos alunos, diminui a ansiedade por um papel de autoridade. 

Apesar de em alguns casos a aceitação poder denotar acomodação, os professores se 

acostumam e aceitam muitos dos papéis que lhe são designados, assim como convive com 

suas limitações enfrentando os conflitos, principalmente os de papel. 

Assim como, com o tempo, a partir do processo de socialização, eles passam a 

melhorar as relações e fazer parte do universo da escola.  A socialização é um processo 

bastante citado na relação com esta fase de enfrentamento. Freitas (2002) define o processo de 

socialização como a aprendizagem dos valores, crenças e formas de concepção de mundo 

próprios de uma determinada cultura ocupacional.  

Esse processo, segundo a autora, pode ser identificado com a aquisição de um ethos 

profissional que dá ao agente em socialização as condições necessárias para discriminar como 

deve se portar e atuar, qual o grau de tolerância do grupo profissional para com as diferenças e 

divergências, que expectativas profissionais podem alimentar, que questões podem ser 

explicitadas, quando, como e a quem dirigir-se, o que deve ser valorizado e o que deve ser 

esquecido ou, pelo menos, não problematizado explicitamente. 

Essa busca de soluções para seus problemas auxilia-o a construir saberes e, 
com o tempo, ele acaba adquirindo uma segurança maior, uma confiança em 
si mesmo que extrapola do domínio pessoal para o relacional, passando a ser 
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respeitado também pelos pares e demais profissionais da escola. (FREITAS, 
2002, p.167) 
 

Como já discutimos, muitas das representações da escola e dos alunos vinham das 

experiências pessoais dos professores, assim como o sentido da escola e do ensino de Ciências 

também vinham dessas experiências de vida. A partir disso também, os professores buscam 

soluções, conselhos, orientações de como fazer e porque fazer diante de suas ações. 

As experiências de vida e o ambiente sociocultural formam a pessoa que somos, do 

sentido do eu, de acordo com quanto investimos em nós mesmos, no nosso ensino, na nossa 

experiência e no nosso ambiente sociocultural, assim concebemos a nossa prática. 

(GOODSON, 2007) 

São comuns as referências aos professores que tiveram. Na experiência como alunos, 

eles analisam e tipificam os professores, relembram ações e metodologias que podem adotar, 

traçam modelos de como deveriam e não deveriam ser, constroem um ideal do tipo de 

professor que serão e que características selecionarão para compor este “tipo”. 

Pimenta (2009) coloca que a experiência como aluno lhes possibilita dizer quais foram 

os bons professores, os que eram bons em conteúdo, mas não em didática, quais foram 

significativos em suas vidas, contribuindo para sua formação humana. 

O exemplo dos professores dos quais foram alunos, foi uma das principais fontes 

citadas pelos iniciantes para buscar e selecionar estratégias para se utilizar em sala de aula. 

Mais que textos, teorias ou indicações os iniciantes rememoravam os bons exemplos. 

Cravo - Experiência é importante, experiência conta, mas quando eu ia 
começar numa sala de aula, não tem uma receita, como uma receita de bolo 
né? Mas eu tive diversos professores na minha vida, eu era um nômade na 
escola eu tive no ensino fundamental e médio eu passei por 8 escolas até 
chegar na faculdade, então eu tive diversos professores então eu tentei pegar 
o melhor de cada um deles, tal professor é legal ele tinha tal técnica massa 
pra lidar com alunos problemáticos, pra motivar aula pra o aluno prender a 
atenção então eu tentei pegar um pouquinho de cada bom professor que eu 
tive. 
[...] 
Violeta - Eu ainda acho assim, que os exemplos dos nossos professores 
dando aula pra gente ainda é mais forte. 
Orquídea - É mais formativo! 
Rosa - Isso eu acho também! 
Violeta - È mais forte do que aquelas discussões. 
Orquídea - Os bons exemplos. 
Jasmim - Eu me inspiro muito nos bons professores da graduação. Às vezes 
eu tento lembrar, como é que ele dava o conteúdo... 
Violeta - Como é que ele prendia a atenção dos alunos. Aquele joguinho que 
ele fazia... 
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No entanto, Cavaco (1999) alerta que o que se aprende pode não passar de esquemas 

de ação e repetição de rotinas e pobres receitas sem imaginação ou qualidade, se não houver 

condições para um processo de desenvolvimento profissional, isto, é se as escolas mantiverem 

a mediocridade de meios e recursos, a pobreza das informações acessíveis e se os programas 

continuarem a funcionar como meros instrumentos normativos, transmissores de um saber 

sem sentido. 

 

3.1.1 – Desenvolvimento e identidade profissional 

 

Os processos de enfrentamento dos conflitos podem oportunizar o desenvolvimento 

profissional, pois como já dito o conflito em si não é necessariamente negativo a depender da 

forma como se lida com ele. 

 O desenvolvimento profissional é favorecido quando os professores têm a 

oportunidade de refletir, pesquisar de forma critica com seus pares sobre as práticas 

educativas, explicitam suas crenças e preocupações, analisam os contextos e experimentam 

novas formas para suas práticas educativas. Assim, esse processo possibilita a autonomia 

compartilhada e uma forma de articular teoria e pratica, na qual os professores constroem 

saberes, competências, no contexto da busca de um aperfeiçoamento da prática educativa e 

consequentemente o desenvolvimento curricular (RAMALHO, NUÑEZ e GAUTHIER, 

2004). 

Caso esta reflexão não aconteça e o desenvolvimento profissional não se efetue, o 

professor pode apenas passar a integrar o ambiente da escola, se adaptando ao seu trabalho, 

mas apenas reproduzindo o que os demais colegas realizam, naturalizando rotinas pré-

estabelecidas. 

A tomada de consciência dos diferentes elementos que fundamentam a profissão e a 

integração na situação de trabalho levam á construção gradual de uma identidade profissional. 

(TARDIF, 2011, p. 86) 

Uma identidade profissional se constrói a partir da significação social da profissão; da 

revisão constante dos significados; da revisão das tradições. Mas também, da reafirmação de 

práticas consagradas culturalmente e que permanecem significativas. Constrói-se, também, 

pelo significado que cada professor, enquanto ator e autor, confere à atividade docente no seu 

cotidiano a partir de seus valores, de seu modo de situar-se no mundo, de suas angústias e 

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

relações com os outros professores, nas escolas, nos sindicatos e em outros agrupamentos 
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(PIMENTA, 2009). 

A autora completa dizendo que a identidade não é um dado imutável, nem externo que 

possa ser adquirido. Mas é um processo de construção do sujeito historicamente situado. É 

uma pratica social e na leitura crítica da profissão diante das realidades sociais que se buscam 

os referenciais para modificá-las. 

No caso de educação escolar, constatamos no mundo contemporâneo que ao 

crescimento quantitativo dos sistemas de ensino não tem correspondido um resultado 

adequado às exigências da população envolvida, nem às exigências das demandas sociais. 

O que coloca a importância de definir nova identidade profissional do professor, assim 

como ajudar a definir que saberes este professor deve possuir para superar seus conflitos e 

então desempenhar seu papel de forma a atender os objetivos e exigências de sua profissão. 

O processo de construção de uma identidade profissional própria não é estranho à 

função social da profissão, ao estatuto da profissão e do profissional, à cultura do grupo de 

pertença profissional e ao contexto sociopolítico em que se desenrola. Essa identidade vai 

sendo desenhada com o contributo das interações que vão se estabelecendo entre o universo 

profissional e os outros universos socioculturais (MOITA, 2007). 

Nóvoa (1999) discorre sobre o processo histórico do desenvolvimento das 

características da profissão de professor, iniciada no século XVIII com o movimento de 

estatização do ensino e a posterior caracterização do professor como um profissional 

especializado.  

O autor coloca como características da profissão historicamente constituídas: exercício 

a tempo inteiro ou como principal atividade; suporte legal para o exercício (licença); 

formação profissional especializada; constituição de associações profissionais. Além disso, 

possuem conjunto de conhecimentos, técnicas, valores éticos e normas deontológicas que 

regem as relações docentes. Tudo isso associado a um prestígio social e uma situação 

econômica digna. 

Porém, este conjunto de características apresentadas tem muitos de seus pontos 

questionáveis e outros passíveis de uma reformulação, o que não ocorre apenas na profissão 

de professor. 

Nos últimos trinta anos, observa-se que a maioria dos setores sociais onde atuam 

profissionais, tem sido permeada por conflitos de valores para os quais se torna cada vez mais 

difícil achar ou inventar princípios reguladores e consensuais (Tardif, 2000). É o que o autor 

chama de crise do profissionalismo que é a crise da ética profissional, isto é, dos valores que 

deveriam guiar os profissionais, o que fica ainda mais complexo nas profissões cujo objeto é 
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humano, como o magistério. 

Gonçalves (2007) aponta dois planos de análise utilizados para abordar o percurso 

profissional docente: o do desenvolvimento profissional, em termos gerais, e o da construção 

da identidade profissional. 

O primeiro se divide em três perspectivas: a do desenvolvimento pessoal, em que o 

desenvolvimento profissional é visto como resultado de um processo de crescimento 

individual; o da socialização profissional, em que é o resultado de um processo de aquisição 

de competências, e a da socialização do professor, centrada na adaptação do professor ao seu 

meio profissional.  

O segundo plano de análise é o da construção da identidade profissional, da relação 

que o docente estabelece com a sua profissão e o seu grupo de pares e, ao mesmo tempo, da 

construção simbólica, pessoal e interpessoal, que esta implica.  

Este foca nas representações que os professores constroem sobre aspectos da atividade 

docente: o capital de saberes, saberes-fazer e saberes-ser que fundamentam a prática; as 

condições do exercício dessa prática, quanto à sua autonomia e controle, como às do contexto 

em que ela se desenrola; a sua pertinência cultural e social e as questões de estatuto 

profissional e prestígio social da função docente.  

Neste sentido, nos sintonizamos mais com a segunda forma de análise, pois considera 

as interações, representações, e os saberes envolvidos no processo de construção da 

identidade profissional, construídos a partir das necessidades da prática. 

Algumas das principais fontes de saberes foram citadas pelos professores. Para melhor 

esclarecer o que aqui se chama e se considera saberes, caracterizando-os além de tipificá-los 

para uma melhor compreensão de quais desses saberes estavam envolvidos no processo de 

enfrentamento dos conflitos, será aprofundado no tópico abaixo. 

 

3.2- OS SABERES DOCENTES 

 

Há uma tendência atual na literatura, percebida na leitura de teses e dissertações sobre 

o tema, em se considerar o professor como sujeito de saberes e o saber docente interpretado 

como um conjunto de competências, habilidades e atitudes. Os autores mais citados entre as 

pesquisas consultadas para discutir este assunto são Shulman, Tardif e Gauthier.  

Neste trabalho não serão utilizados os preceitos de Shulman. Esta opção se deu por 

entender que Shulman (1987) não inclui o saber da experiência como uma dimensão do saber 

profissional dos professores, enfatizando a relação do professor com os conhecimentos 



83 
 

 

curriculares e disciplinares. 

Shulman define três tipos de conhecimento: o conhecimento do conteúdo específico, 

referente a uma área; o conhecimento pedagógico, como objetivos e metas de ensino; e o 

conhecimento pedagógico do conteúdo, necessário para ensinar determinado conteúdo. 

Utilizamos nesta pesquisa a definição de saber descrita por Tardif (2011, p.60) que 

atribui “à noção de saber um sentido amplo que engloba os conhecimentos, as competências, 

as habilidades (ou aptidões) e as atitudes dos docentes, ou seja, aquilo que foi muitas vezes 

chamado de saber, de saber-fazer e de saber-ser”. 

Nos estudos de Tardif, os professores salientam diversas habilidades e atitudes, 

destacando sua experiência na profissão como fonte primeira de sua competência, de seu 

saber-ensinar. 

O autor coloca ainda como hipótese subjacente a essa postura de pesquisa, que os 

saberes profissionais são saberes da ação, não se referindo ao trabalho como uma teoria se 

refere a um objeto ou a uma prática, mas são saberes trabalhados, incorporados ao processo de 

trabalho docente, que só têm sentido em relação às situações de trabalho e que nessas 

situações são construídos, modelados e utilizados de maneira significativa pelos 

trabalhadores.  (TARDIF, 2000). 

Para Tardif (2011) o primeiro fio condutor é que o saber dos professores deve ser 

compreendido em íntima relação com o trabalho na escola e na sala de aula. Embora se 

utilizem de diferentes saberes, essa utilização se dá em função do seu trabalho e das situações, 

condicionamentos e recursos ligados  a este. 

Gauthier et. al. (1999) concordam com esta visão indicando que o saber é racional sem 

ser científico. É caracterizado por uma dimensão pessoal e social cuja mobilização se dá no 

contexto do trabalho docente. Assim, os professores são reconhecidos como sujeitos capazes 

de racionalizar sua própria prática e justificar seus discursos e ações. 

Considerando os diversos tipos de conhecimento e suas fontes de origem, Tardif e 

Raymond (2000) colocam que os saberes profissionais dos professores parecem ser plurais, 

compósitos, heterogêneos, pois trazem à tona, no próprio exercício do trabalho, 

conhecimentos e manifestações do saber-fazer e do saber-ser bastante diversificados. 

Como já mencionado, o saber profissional possui também uma dimensão identitária, 

pois contribui para definir, no professor regular, um compromisso durável com a profissão e a 

aceitação de todas as suas consequências, inclusive as menos fáceis. 

Possuem também aspectos psicológicos e psicossociológicos, na medida em que exige 

certo conhecimento de si mesmo por parte do professor (por exemplo, conhecimento de seus 
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limites, de seus objetivos, de seus valores etc.) e um reconhecimento pelos outros, que veem o 

professor tornar-se, pouco a pouco, um de seus colegas, alguém em quem podem confiar e 

que não precisam vigiar ou guiar. (TARDIF e RAYMOND, 2000) 

Para os autores os fundamentos do ensino são, ao mesmo tempo, existenciais, sociais e 

pragmáticos: 

Existenciais, no sentido de que um professor pensa a partir de sua história de vida não 

somente intelectual, no sentido rigoroso do termo, mas também emocional, afetiva, pessoal e 

interpessoal. 

Os fundamentos do ensino são sociais na medida em que, como vimos, os saberes 

profissionais são plurais, oriundos de fontes sociais diversas, são sociais também, pois, em 

certos casos, são explicitamente produzidos e legitimados por grupos sociais. 

São pragmáticos, pois os saberes que servem de base ao ensino estão intimamente 

ligados tanto ao trabalho quanto à pessoa do trabalhador. Trata-se de saberes ligados ao labor, 

de saberes sobre o trabalho, ligados às funções dos professores. 

Tardif em seus trabalhos já citados e no seu trabalho com Raymond define as 

características dos saberes docentes discorridas a seguir. Para ele, os saberes dos professores 

são: temporais, personalizados e situados, variados e heterogêneos e possuem a marca do 

objeto do trabalho docente, os seres humanos. 

O tempo neste caso, não é somente um meio no qual estão imersos o trabalho, o 

trabalhador e seus saberes; também não é unicamente um dado objetivo caracterizado, por 

exemplo, pela duração administrativa das horas ou dos anos de trabalho. É também um dado 

subjetivo, no sentido de que contribui para modelar a identidade do trabalhador.  É apenas ao 

cabo de certo tempo que o eu pessoal, em contato com o universo do trabalho, vai pouco a 

pouco se transformando e torna-se um eu profissional (TARDIF e RAYMOND, 2000). 

Os saberes profissionais são temporais em três sentidos: o primeiro, do qual já 

falamos, é que estiveram mergulhado no seu ambiente de trabalho desde a vida de estudantes, 

o segundo, no sentido de que os primeiros anos de prática profissional são decisivos na 

aquisição do sentimento de competência e na estruturação da prática profissional e em um 

terceiro sentido, pois são utilizados e se desenvolvem no âmbito de uma carreira, isto é, de um 

processo de vida profissional de longa duração.  

Os saberes profissionais, segundo os autores, são também variados e heterogêneos, 

pois, a prática profissional dos professores é heterogênea ou heterônoma no tocante aos 

objetivos internos da ação (objetivos emocionais, sociais, ligados à disciplina e à gestão da 

turma, cognitivos, objetivos coletivos ligados ao projeto educacional da escola...) e aos 
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saberes mobilizados. 

Os saberes profissionais para eles são personalizados e situados, são personalizados, 

pois apropriados, incorporados, subjetivados, sendo difícil dissociar das pessoas, de sua 

experiência e situação de trabalho. São situados, pois são construídos e utilizados em função 

de uma situação de trabalho particular, e é em relação a essa situação particular que eles 

ganham sentido. 

O objeto do trabalho docente são seres humanos e por isso, os saberes docentes tem a 

marca de seu trabalho, o fenômeno da individualidade está no cerne do trabalho dos 

professores, pois, embora eles trabalhem com grupos de alunos, devem atingir os indivíduos. 

Também por comportar sempre um componente ético e emocional, porque os estudantes são 

seres humanos cujo assentimento e cooperação devem ser obtidos para que aprendam e para 

que o clima da sala de aula seja impregnado de tolerância e de respeito pelo outros (TARDIF 

e RAYMOND, 2000). 

O conjunto destes saberes e o conhecimento destes deve subsidiar um currículo e uma 

formação que prepare o futuro professor para o que ele realmente terá que saber e fazer na 

prática, além de que estes saberes devem contribuir para compor um conjunto de 

competências inerentes a sua profissão. 

Gauthier et al. (1998) consideram o saber da ação pedagógica essencial para a 

profissionalização do ensino, não sendo possível uma profissionalização do ensino enquanto 

esse tipo de saber não for mais explicitado, visto que constituem um dos fundamentos da 

identidade profissional do professor, é seu repertório de conhecimento. 

Entretanto, diz Tardif (2011), é evidente que os comportamentos e a consciência do 

professor possuem várias limitações e que seu próprio saber é limitado. Como qualquer outro 

ator humano, o professor não é necessariamente consciente de tudo o que faz no instante em 

que o faz. Além disso, nem sempre sabe necessariamente o porquê de todas as suas ações e 

estas têm muitas vezes consequências imprevistas, não intencionais, cuja existência ele 

ignora. 

Tanto Tardif (idem) quanto Ramalho, Nuñez e Gauthier (2004) subdividem os saberes 

em cinco: saberes disciplinares, curriculares, da experiência, os saberes das ciências da 

educação e da tradição pedagógica. Sendo que Tardif agrega os dois últimos como saberes da 

formação profissional. 

Os saberes disciplinares: são os saberes produzidos pelos pesquisadores e cientistas, é 

o conhecimento produzido e legitimado pela tradição cultural dos produtores de saberes. São 

os saberes vinculados aos conteúdos das diferentes disciplinas que os futuros profissionais 



86 
 

 

devem estudar para dominarem os conteúdos. 

Os saberes curriculares: são os saberes selecionados e organizados em um corpus 

considerando nos programas escolares (objetivos, conteúdos, métodos). São os conteúdos 

mínimos que os futuros professores devem aprender a aplicar para poder cumprir com os 

currículos e programas das escolas.  

Os saberes experienciais: também chamados de práticos, são construídos e baseados 

em função do trabalho cotidiano e no conhecimento do seu meio. São incorporados à 

experiência coletiva como habilidades do saber-fazer e saber-ser. Se desenvolvidos a partir de 

atitude reflexiva, podem estar sustentados em teorias explícitas que epistemologicamente os 

fundamentam. 

 Os saberes da formação profissional: são os das ciências da educação e da tradição 

pedagógica, ligados ao processo de ensino-aprendizagem, vinculados à escola e que permeiam 

a maneira do professor agir profissionalmente. Estes são complexos e singulares e não 

representam um conjunto de receitas que regulem o trabalho na sala de aula. São também 

vinculados à representação que tem o professor, da escola, da profissão, surgidos da tradição 

pedagógica. 

Os saberes das disciplinas e os saberes curriculares que os professores possuem e 

transmitem não são o saber dos professores nem o saber docente, pois o professor não é 

responsável nem controla a definição e seleção dos saberes que a escola e a universidade 

transmitem e que são transformados em saberes escolares através das categorias, programas, 

matérias e disciplinas. Nesse sentido, estes são exteriores a pratica docente (TARDIF, 2011). 

O autor propõe também uma categorização dos saberes dos professores quanto a suas 

fontes e os modos de integração no trabalho, como mostrado no quadro abaixo: 

 

Saberes dos professores Fontes sociais de aquisição Modos de integração no 
trabalho docentes 

Saberes pessoais dos 
professores 

A família, o ambiente de vida, a 
educação no sentido lato, etc. 

Pela história de vida e pela 
socialização primária 

Saberes provenientes da 
formação escolar anterior 

A escola primária e secundária, 
os estudos pós-secundários não 
especializados, etc. 

Pala formação e pela socialização 
pré-profissionais 

Saberes provenientes da 
formação profissional para o 
magistério 

Os estabelecimentos de 
formação de professores, os 
estágios, os cursos de 
reciclagem, etc. 

Pela formação e pela socialização 
profissionais nas instituições de 
formação de professores 

Saberes provenientes dos 
programas e livros didáticos 
usados no trabalho 

A utilização das “ferramentas” 
dos professores: programas, 
livros didáticos, cadernos de 
exercícios, fichas, etc. 

Pela utilização das “ferramentas” 
de trabalho, sua adaptação às 
tarefas 
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Saberes provenientes de sua 
própria experiência na 
profissão, na sala de aula e na 
escola 

A prática do ofício na sala de 
aula, a experiência dos pares, 
etc. 

Pela prática do trabalho e pela 
socialização profissional 

Quadro 1- Os saberes dos professores. Fonte: Tardif (2011, p. 63) 
 

Essas tipificações dos saberes foram utilizadas na pesquisa, para identificar e discutir 

os dados relatados pelos professores, em relação às atitudes e ações tomadas no 

enfrentamento dos conflitos e as fontes das quais se originaram. 

Algumas falas dos professores ao discutirem sobre quais os saberes mobilizados para 

exercer sua atividade reúnem mais de um tipo de saber ou resumem todos ao mesmo tempo. 

Ah, ele tem que saber o conteúdo, ele tem que entender essa parte didática, 
ele tem que entender a estruturação de uma aula, você não pode ficar só 
despejando conteúdo, tem que entender disso também, ele tem que entender 
como é que o aluno aprende, que também está relacionado com essa questão 
do despejo do conteúdo né? Se ele não vai aprender assim, você tem que 
entender o processo de aprendizagem pra saber como ele aprende, pra 
estruturar sua aula e saber do conteúdo pra poder dinamizar a aula e também 
tem a questão do relacionamento também, tem que saber lidar com a pessoa, 
tem que saber como se portar em sala de aula, a postura, a questão como ele 
mesmo falou de dosar a autoridade pra não ser autoritarista, mas também não 
ser [...] bobo, no caso mesmo, a palavra é essa, não pode deixar também que 
vire uma anarquia em sala de aula né? Tem que saber dosar, então eu acho 
que é isso. (VIOLETA)  
 

Os professores concordaram com esta fala, acrescentando e enfatizando algumas 

dessas questões, isto mostra que os professores reconhecem os seus saberes como plurais e 

heterogêneos, quanto à fonte, utilização e aos objetivos.  

Estão no relato, saberes de todos os tipos, estes também possuem diferentes fontes. 

Para compreender melhor a origem desses saberes que foram destacados e como os 

professores se relacionam com eles, foi discutido a partir das categorias os tipos de saber 

definidos. 

 

3.2.1 - Os saberes disciplinares 

Os saberes disciplinares, como já caracterizados, dizem respeito aos conhecimentos 

específicos da matéria. Já foi comentada a dificuldade dos professores com os conteúdos 

específicos e a abrangência dos assuntos tratados na disciplina. 

Para enfrentar este problema, quando não negam a impossibilidade natural de saber de 

todo o conteúdo, os professores indicam a preparação com leitura e estudo do conteúdo a ser 

trabalhado em sala de aula. 

Só um detalhe assim, todo professor quando ele vai pra sala de aula ele se 
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prepara ele estuda, até não ensino superior, na preparação, não é que eu diga 
assim, não eu não preciso nem ler pra dar aula, para dar aula tem que estudar 
muito, principalmente aquilo que a gente não domina. (CRAVO) 
 

Portanto, as fontes desses saberes são a formação inicial e os livros, programas, artigos 

e outros materiais que possam utilizar para estudar e se atualizar quanto aos conteúdos. 

Mesmo caracterizando-se um conflito, este pareceu ser um dos menos complexos de 

enfrentar, por depender quase exclusivamente do preparo do professor. 

Considerando, é claro, as limitações e dificuldades naturais em ter um conhecimento 

amplo sobre o conteúdo, com as quais tem que conviver e aceitar. 

É também da formação inicial e continuada que os professores adquirem seus saberes 

disciplinares. Tanto nas matérias que disponibilizam ou facilitam a pesquisa de conteúdos 

específicos quanto em seus estágios em laboratórios de pesquisa pelos quais a maioria passou.  

A formação também ajuda a gente a ir superando isso aí, a formação ajuda a 
gente a saber aonde procurar alguma coisa diferente, algum conteúdo mais 
interessante, alguma informação, então a formação também tem um peso 
nessa superação das nossas dificuldades... (VIOLETA) 
 

Segundo os professores, quanto às disciplinas de conteúdo específico cursadas na 

formação, estas foram suficientes para permitir a compreensão dos conteúdos necessários ao 

ensino, diferentes das disciplinas pedagógicas da qual falaremos posteriormente.  

 

3.2.2 - Os saberes curriculares 

Os professores adquirem seus saberes curriculares através da formação e dos 

programas e diretrizes dados pela escola, também se utilizam de ideias vinculadas em artigos 

especializados e presentes nos livros didáticos.  

Disseram procurar métodos e ideias para ações educativas em artigos científicos e 

materiais especializados para suprir suas necessidades curriculares, ligadas ao ato de ensinar. 

Esta busca parece ser uma característica dos professores iniciantes diminuindo com o passar 

do tempo, a partir da consolidação de um saber-fazer próprio. 

Entre o que buscavam estavam ideias e alternativas de atividades que pudessem 

contribuir com o processo de ensino-aprendizagem da disciplina, como projetos, textos, 

vídeos e demais recursos. 

Rosa - Eu acho que não! Mas eu hoje pesquiso, recursos diferentes, artigos, 
assim, em um assunto o que já foi pesquisado em artigos diferentes com 
relação à metodologia de como trabalhar, jogos, eu procuro muito isso. E 
está dando certo até hoje, eu posso talvez futuramente me cansar disso né? A 
rotina, mas hoje... 
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A maioria deles disse fazer este tipo de busca em algum momento, apenas um deles 

admitiu que não fazia isso diante da crença de que seus próprios conhecimentos bastavam, 

além das dificuldades impostas como a falta de tempo diante das outras responsabilidades.  

 

Cravo - Sinceramente eu não faço isso não, pesquisar assim, métodos 
pedagógicos, essas coisas, metodologias assim, não! Eu acho que eu já trago 
uma bagagem assim, que que... Um pouco de resistência assim, e também 
tempo, compromissos e ter que vários professores não dão aula em uma 
escola só né? E tem uma carga horária muito extensa assim por isso que 
muitos acabam se apegando como único recurso didático o livro didático, 
por isso a escolha dos livros didáticos tem que ser muito importante também, 
um bom livro que no próprio livro traga também atividades complementares 
que você possa tá usando em sala de aula. Então, não acho que é a melhor 
opção, a melhor forma, o professor se apegar apenas ao livro didático como 
recurso, tem que fazer coisas externas aquilo né? 

 
Nesta fala do professor, estão presentes alguns dos principais motivos alegados para 

justificar a ausência de atividades e recursos diferentes e o apego pelo livro didático. Neste 

sentido, o livro como único recurso a ser utilizado, passa a ser não só um guia de conteúdo 

disciplinar, mas também orienta a forma como trabalhar com esses conteúdos, na proposição 

de exercícios, questionamentos e outras atividades. 

Além desse tipo de busca, a formação inicial e continuada também foram citadas, mais 

enfaticamente por uma das professoras que pelo seu relato parece ter tido acesso durante a 

graduação a conteúdos sobre o ensino mais nitidamente que os demais. 

Isto pode realmente ter ocorrido já que esta foi formada em uma instituição diferente 

dos outros e que tinha apenas o curso de licenciatura, não havendo a modalidade de 

bacharelado em Ciências Biológicas, direcionando o curso para o ensino. Esta professora foi a 

única a citar a formação continuada como uma fonte de seus saberes curriculares. 

Eu sempre estou procurando novas metodologias, acho que é essencial pra 
qualquer professor, e isso é, como eu falo, eu bato bastante na tecla é a 
formação continuada, porque se a gente se acomodar aquilo mesmo, a 
Educação vai ficar na mesmice sempre ,então o que falta é essa formação e é 
o que estimula o professor é essa formação, porque quando eu entrei no 
curso de pós-graduação que eu vi novas metodologias de ensino, os 
professores bem inteirados com novas metodologias, e eu comecei a aplicar 
isso em sala de aula, porque eu estava tendo essa formação. Mas quando não 
há essa formação o professor fica ali sem saber o que fazer e fica na 
mesmice, o ideal é sempre estar nessa pesquisa mesmo? (JASMIM) 

 

Como dito, os professores perceberam que na sua formação inicial a parte que mais 

deixou a desejar estava relacionada com o ensino, apenas esta professora estabeleceu com 

clareza a relação entre o conhecimento dos cursos de formação e os saberes curriculares 
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utilizados em sala de aula. 

Os demais já haviam relatado que as disciplinas eram mais relacionadas a teorias da 

Educação e menos a questões práticas, porém, destacaram a importância do curso na forma de 

ensinar e nos métodos de ensino.  

Este reconhecimento pode ter se dado porque apenas as disciplinas específicas não 

dariam o respaldo para ensinar, já que o conteúdo é passível de ser estudado por qualquer 

pessoa, independente da formação ou profissão, que deseje conhecer os conteúdos de 

Biologia. 

Violeta- [...] A vivência é muito importante, mas tem que ter a formação 
antes também, não é qualquer pessoa que chega lá e ... 
Orquídea- Eu acho que apesar da nossa formação não suprir todas as nossas 
demandas, mas ela ainda é melhor do que nada né? 
Violeta- Senão qualquer pessoa que saiba de um conteúdo pode ser professor 
e não é assim... 
[...] 
Cravo- Eu tinha um professor de matemática que não era professor de 
matemática, ele era engenheiro, sabia de cálculo... 
Orquídea- Eu também já tive. 
Rosa- É, interessante há dez anos atrás era assim! 
Cravo-...mas imagine ele sendo professor né? Uma desgraça, uma desgraça! 
Violeta- Não entende como o aluno aprende, não entende como é que tem 
que ser uma aula, o quadro é uma bagaceira, você não tem uma organização. 

 

A formação era a única coisa que os diferenciava como profissionais especializados 

para o ensino, por isso os professores pareciam não admitir minimizar os aspectos referentes à 

sua licenciatura, assim como procuravam não enfatizar os saberes que fossem totalmente 

independentes da formação.  

A definição dos saberes que constituem a profissão docente não é simples, por isso o 

entendimento dos saberes necessários, na visão dos professores, é importante para compor 

esta formação que relacione os saberes acadêmicos e os práticos. 

 

3.2.3 - Os saberes experienciais 

Os saberes experienciais podem vir de fontes diversas, esses saberes práticos são 

desenvolvidos no trabalho, mas podem se relacionar com as crenças anteriores, com a história 

de vida, o conhecimento do seu meio (antes mesmo da prática), mas principalmente da 

observação de colegas e da reflexão sobre os efeitos de suas atitudes em sala de aula.  

A experiência foi o principal elemento responsável pela aprendizagem dos professores 

sobre o exercício de sua atividade, através da estratégia de tentativa e erro e reflexão sobre 

seus fracassos e sucessos. Era a partir disso que os professores disseram que suas ações, 
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depois de certo tempo de prática, se baseavam. Assim foram muitas das respostas quando 

perguntados onde buscavam os saberes necessários para a docência. 

[...] a reflexão dos nossos erros, a gente reflete, aqui não deu, aqui deu 
errado, aqui já não vai fazer assim, já muda de atitude, isso também é 
importante. (VIOLETA) 
 
Rosa - Quebrando a cara principalmente. 
Violeta - Pois é! 
Jasmim - A gente aprende muito com os nossos erros.  
Rosa - Eu acho que é o que com que mais aprende mesmo. 
 

As referências à autoavaliação, à vivência, à prática, ao “vivendo e aprendendo” foram 

as mais recorrentes. É na prática que aprendem a mobilizar e utilizar os outros saberes, a 

lançar mão das estratégias que lembram, observam, criam e recriam nas tentativas realizadas. 

Para Tardif e Raymond (2000) é no início da carreira que a estruturação do saber 

experiencial é mais forte e importante, ligada à experiência de trabalho. A experiência nova 

proporciona aos professores, progressivamente, certezas em relação ao contexto de trabalho, 

possibilitando assim a sua integração no ambiente profissional, que são a escola e a sala de 

aula.  

Além da sua própria experiência, se utilizam também da experiência dos colegas, 

observando ou conversando com eles, mesmo que não ocorra tão eficazmente, a troca de 

ideias com alguns colegas professores, apareceu como uma fonte rica de saberes que obtêm 

no trabalho. 

A experiência não só a nossa como a de nossos colegas, que a gente vai 
buscando, cata um pouquinho ali, e a gente vai assim [...] (VIOLETA) 

 
Orquídea- No desespero né? Aí você procura um amigo e começa a 
conversar. 
Dália - Às vezes comentam uma prática... 
Violeta - Tem muito disso, tem o exemplo também, na conversa ele diz, olha 
eu fiz assim, deu certo veja aí! 
Orquídea - Uma troca de ideais né? 
Rosa - È uma troca... 
Jasmim - Apesar do distanciamento há essa troca de ideias, mesmo pouca. 

 

Se utilizando de diversas fontes, como representações passadas pela mídia, familiares 

sociais, exemplos de outros professores, ainda assim, é a própria prática que as testa, que as 

habilita através dos resultados observados como positivas ou negativas.  

Mesmo quando o planejamento era bem feito, havia o domínio sobre o conteúdo e o 

método a ser utilizado, se embasavam em teorias consolidadas e aceitas, relatavam que ainda 

assim a aula não tinha garantia total de sucesso com os alunos, a partir disso, começam a 
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questionar a eficácia dos saberes que possuem. Entre este a experiência adquirida com a 

prática é destes o com qual mais podem se apoiar talvez por ser o único construído por eles 

mesmos. 

A turma não participou, os alunos conversaram o tempo todo, quando chega 
na metade da aula aí você: E agora? Eles não estão me ouvindo? Eles não 
estão entendendo o que eu estou falando? Você percebe, professor percebe 
quando tá sendo entendido. E aí, acho que a preparação é o dia a dia, é a 
experiência mesmo é a prática e você conhecer a turma. (JASMIM) 

 

Bizzo (2012) concorda que não há metodologia de ensino infalível que possa ser 

aprendida nos livros ou em aulas teóricas. A metodologia voltada para a sala de aula depende 

da interação professor-aluno, e esta não pode ser antecipada em seus detalhes, embora possa 

ser planejada em linhas gerais. 

O perigo da confiança na experiência é se voltar apenas para alternativas do tipo 

tentativa e erro não planejadas, ou se conformar com uma estratégia que deu certo com certo 

grupo de alunos. A experiência legitima os saberes, constrói novos, transforma outros, porém 

deve ser pautada em objetivos claros e definidos. 

 

3.2.4 - Os saberes da formação profissional 

Estes são os saberes das Ciências da Educação e pedagógicos (doutrinas ou 

concepções), sobre os quais os professores relataram muitos conflitos e que não entendem 

para que sirvam estes saberes, porém muitas vezes citaram utilizar uma determinada 

metodologia fundamentada em certo preceito pedagógico, a qual tiveram acesso na 

Universidade. 

Naturalmente, esses saberes têm como fonte principal os cursos de formação e apesar 

das dúvidas sobre sua importância, foram citados como saberes necessários á prática. Como 

exemplos citados estão leituras e discussões sobre questões pedagógicas. 

Violeta - É você vê alguma coisa nos livros, quando você pega didática, você 
lê didática magna e termina em Paulo Freire. 
Orquídea - Eu não vi isso em Didática. 
Cravo - Não, pelo menos eu não tive isso não! 
Jasmim - É importante entender os revolucionadores da educação, como eles 
faziam educação com pouco recurso e hoje a gente tem tanto recurso e a 
educação está do jeito que está. 
Violeta - Não vamos dizer assim, que dá pra aplicar o que eles falam, aplicar 
perfeitamente. 
  

Nem todos os professores tinham claro quais eram esses saberes, mas em muitas falas 

podem-se ver tendências que caracterizavam ideias pedagógicas às quais tiveram acesso na 
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formação. 

Frequentemente as falas sobre as deficiências da formação e das disciplinas sobre as 

teorias da Educação, eram seguidas de certa defesa sobre a importância mesmo mínima desta 

para atuar. 

É mas também eu acho assim que a gente também não pode se formar, sair 
da universidade, sem ler alguns clássicos também, sem entender de onde 
surgiram tantas ideias, sem entender porque que antes se dava aula com a 
palmatória na mão e agora a gente tá tão diferente, tá mudando as coisas, 
acho que a gente também não pode ir para sala de aula sem entender isso, 
que tipo de profissionais somos nós que não conhecemos o histórico da 
nossa profissão. (VIOLETA) 

 

Esta importância pode ter sido dada menos por reconhecer a utilização na prática e 

mais na busca por se identificar numa profissão em que as pessoas precisam de uma formação 

para exercer e conhecimentos teóricos para isso.  

 Há de se considerar que pelo fato desta professora ter feito uma especialização na área 

de Educação tem maior clareza em citar diretamente esses saberes. Porém não se pode negar a 

presença deles entre os saberes citados pelos demais. 

Apesar de ser considerada falha, incompleta, desintegrada da realidade, a formação 

ainda assim foi responsável por algumas mudanças conceituais dos professores sobre sua 

prática e pela aquisição de conhecimentos considerados necessários.  

Além de algumas contribuições, o curso de graduação foi citado como necessário para 

o profissional da área, visto como imprescindível para o exercício da profissão, muito porque 

é ele que deve dar a habilitação para atuar como professor, sendo um dos pilares da existência 

de uma categoria. 

Pertencer a uma ocupação significa que os papéis profissionais desempenhados pelos 

indivíduos remetem a normas que eles devem adotar em relação a essa ocupação. Estas não se 

limitam a exigências formais relativas às qualificações que devem ter, abrangem também 

atitudes e comportamentos estabelecidos pela tradição ocupacional e pela cultura. (TARDIF e 

RAYMOND, 2000). 

 A institucionalização da carreira, para os mesmos autores, denota o fato de que se 

trata de uma realidade social e coletiva, que os indivíduos que a exercem são membros de 

categorias coletivas de atores que os precederam e que seguiram a mesma trajetória ou uma 

trajetória sensivelmente idêntica. 

Essas normas não são necessariamente formalizadas, muitas delas são informais e 

devem ser aprendidas no âmbito da socialização profissional e com a experiência de trabalho, 
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como vimos. Assim como a modelação de uma carreira situa-se no ponto de encontro entre a 

ação dos indivíduos e as normas e papéis que decorrem da institucionalização das ocupações, 

a ação dos indivíduos contribui para remodelar as normas e papéis institucionalizados.  

“A carreira é, portanto, fruto das transações contínuas entre as interações dos 

indivíduos e as ocupações; essas transações são recorrentes, ou seja, elas modificam a 

trajetória dos indivíduos bem como as ocupações que eles assumem.” (TARDIF e 

RAYMOND, 2000 p. 225) 

Porém, a seleção de saberes, habilidades e competências docentes não é fácil. Segundo 

Ramalho, Nuñez e Gauthier (2004) a construção de um referencial para se compreender o 

professor como profissional especializado é um processo complexo mediado por diversos 

fatores e problemas ainda sem resolução.  

Os mesmos autores destacam que a procura de critérios para uma atividade a ser 

considerada como profissional se depara com situações diversas, como essa massificação, a 

desvalorização, as diferentes inferências ao trabalho do professor, a natureza social da base de 

conhecimentos que caracteriza a profissão e leva a uma autonomia profissional compartilhada 

com o contexto.  

Porém, os cursos de formação para o magistério segundo Tardif (2000) são idealizados 

ainda segundo um modelo aplicacionista do conhecimento, os alunos tem aulas baseadas em 

disciplinas e constituídas de conhecimentos proposicionais e depois ou durante essas aulas, 

eles vão estagiar para aplicarem esses conhecimentos. 

A pesquisa, a formação e a prática constituem, nesse modelo, segundo o autor, três 

polos separados, pois os pesquisadores produzem conhecimentos que são em seguida 

transmitidos no momento da formação e finalmente aplicados na prática. 

Até pelo exemplo do modelo em que foram formados, para os professores não existe 

um tipo de formação ideal, mas que pelo menos seja mais eficaz e se relacione mais com a 

prática. Essas foram as respostas quando perguntados se poderia existir uma formação assim, 

ideal. 

Jasmim - É natural. 
Dália - Natural... 
Cravo - Eu acho que é utopia uma formação que vai te preparar pra tudo. [...] 
Eu acho que poderia melhorar a grade curricular, colocar mais práticas 
docentes e não deixar para o final do curso, mas transferir isso já pro início 
talvez como algumas universidades, o aluno entra no curso de Biologia e no 
segundo semestre ele decide Bacharel ou Licenciatura, para ele conhecer, se 
familiarizar, [...] se tivessem disciplinas que já colocasse o aluno na sala de 
aula no meio do curso a formação seria melhor, mais completa, como elas 
falaram quando você está lecionando que você está tendo disciplinas de 
licenciatura na universidade, você vai associando, na aula você vai 
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lembrando os acontecimentos e aí vai dar pra você refletir melhor sua 
atuação docente. 
 

Esta separação entre as disciplinas fica ainda mais extrema em uma licenciatura das 

Ciências “duras” em que o objeto de estudo da área aparece muito distante do objeto do 

trabalho do professor, o ensino, onde interage com sujeitos, com grupos sociais. referenciar 

 Os professores das disciplinas específicas e até de ensino são Biólogos, na maioria 

Bacharéis focam as pesquisas das suas áreas específicas, isso reflete nas aulas, na falta de 

identificação com a profissão de professor em detrimento da de Biólogo, nas oportunidades de 

estágio e nos exemplos de sucesso profissional dentro do campo. 

Rosa - E na verdade acontece um fenômeno, eu percebi com relação ao DBI, 
pode ser não só da disciplina de Ciências, de Biologia Licenciatura, lá na 
UFS, porque os professores devido à formação deles, eu não posso falar em 
números, mas a maioria é bacharelado, então eles visam mais suas aulas 
voltadas à pesquisa, eles não debatem muito questão de discutir textos né? E 
eu sinto essa dificuldade hoje no curso de Biologia, essa vivência maior na 
pesquisa do que com Educação, que deveria ser o contrário, deveria separar 
o Bacharelado da Licenciatura e na verdade eles andam juntos.  
Orquídea - Na verdade são as mesmas disciplinas, com a pouca diferença 
que o pessoal da licenciatura faz as disciplinas de licenciatura. Eu vejo isso, 
o currículo é igual. 

 

 Esses conhecimentos universitários não baseados na ação constituem, portanto, uma 

falsa representação dos saberes dos profissionais a respeito de sua prática. Uma das 

professoras entende que o problema da formação é que a teoria fala da escola ideal e não da 

escola real, instituindo a dicotomia teoria e prática, não só na formação do currículo. 

 Mas acho que está faltando na Universidade a gente falar da escola real, 
porque a gente fica nessa história de falar da escola ideal, de como seria 
lindo se tudo fosse assim, se o aluno entendesse assim, se o professor falasse 
assim e tal, só que a gente não fala de como é o aluno, de como ele é hoje, de 
problemas sociais hoje, dos problemas de família hoje, [...] como essa 
realidade do aluno que vai para escola e não quer estudar, não quer aprender, 
então a gente não discute nada sobre isso, a gente só fica discutindo sobre 
educar é um ato de amor, de esperança, de mostrar um mundo novo e tudo 
mais, a gente se prende nisso e cria muita expectativa e quando chega na 
realidade você vê outra coisa, que geralmente é o oposto e esse choque que 
acho que é o que destrói muitos sonhos dos professores, o que destrói o 
espírito da profissão. O choque, porque ao invés de tratar isso na 
universidade isso não é ignorado na Universidade, talvez eles não saibam 
como lidar com essa nova realidade e resolvem ignorar essa realidade e a 
gente sai meio que iludido de olhos vendados, e não se prepara pra isso. 
Acho que de fato nunca vai preparar a gente pra tudo, mas acho que deveria 
existir mais discussões nesse sentido, entendeu? (VIOLETA) 

 
Este relato da professora retrata muito bem a relação que é feita neste trabalho entre as 

expectativas, os conflitos e esse choque entre a realidade e o que é idealizado. Pode ser notado 
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nesta fala especificamente sobre a formação, mas que incide em muitos outros aspectos. 

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

conhecimentos profissionais são evolutivos e progressivos e necessitam, por conseguinte, uma 

formação contínua e continuada. Os profissionais devem, assim, autoformar-se através de 

diferentes meios, após seus estudos universitários iniciais, partilhando os conhecimentos 

científicos e técnicos que podem ser revisáveis, criticáveis e passíveis de aperfeiçoamento 

(TARDIF, 2000). 

A partir da identificação de saberes e competências, Ramalho, Nuñez e Gauthier 

(2004) propõem uma base para os programas de desenvolvimento profissional que para eles, 

devem considerar a relação dialética do individual e o grupo, além do contexto. Este 

programa deveria ser baseado em competências, termo que definem como: 

O termo competência é entendido por nós como a capacidade 
manifestada na ação, para fazer como saber, com consciência, 
responsabilidade, ética, que possibilita resolver com eficácia e eficiência 
situações-problema da profissão. A competência envolve saberes, 
habilidades, atitudes, valores, responsabilidades pelos resultados, orientada 
por uma ética compartilhada (p.70). 

 

As competências utilizam, integram, mobilizam tais conhecimentos, tais ações, 

constituem qualidades do profissional que lhe permitem desenvolver determinadas atividades 

socialmente úteis, com o sucesso e responsabilidade ao longo do seu desenvolvimento 

profissional (RAMALHO, NUÑEZ e GAUTHIER, 2004). 

Um currículo pautado em competências seria baseado, segundo os autores, em um 

saber reflexivo, crítico, baseado na pesquisa da prática, com contexto de seu grupo social, 

colocando a educação a serviço das necessidades reais dos futuros professores e sua 

preparação para o inicio do exercício da profissão. (idem) 

Portanto o professor seria ator reflexivo, pesquisador e crítico. Integrando os modelos 

de formação docente atuais, Ramalho, Nuñez e Gauthier (2004) busca mesclá-los, 

argumentando que embora tenham suas especialidades há possibilidade dessas duas 

dimensões serem trabalhadas de forma associada a “crítica” como um trinômio, na formação e 

no desenvolvimento profissional do professor. 

De acordo com o autor, os esforços em construir um repertório de saberes a partir da 

prática dos professores forem bem-sucedidos, o ensino deixará, então, de ser um ofício para 

tornar-se uma verdadeira profissão. 

A partir dos dados, vê-se que os professores durante este início de carreira buscam o 

enfrentamento de seus problemas e a mitigação dos seus conflitos através da construção de 
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saberes produzidos e mobilizados durante a prática, a partir de fontes diversas e que só na 

prática fazem real sentido.  

A partir de diretrizes dos livros didáticos, atividades encontradas em artigos 

científicos, experiências pautadas em exemplos dos antigos professores e colegas atuais, com 

a observação dos alunos, a partir de tentativas e erros, reflexão e avaliação de suas atitudes e 

baseado em teorias educacionais, os professores vão construindo seu repertório. 

Dentre os tipos de saberes, foi destacado o saber da experiência, pois além de ser 

construído pelo próprio professor, legitima ou diminui os preceitos advindos das demais 

formas. Com o tempo, o professor se sente mais seguro e cada vez mais passa a se apoiar na 

sua experiência, a prática passa a ter um valor maior diante da formação ou das diretrizes de 

programas, por exemplo. 

O que traz ao iniciante uma maior segurança e a valoração de seu papel e sua 

competência diante do seu trabalho, porém isto não pode acontecer sem objetivos claros e 

baseados na importância do ensino da disciplina e da atividade educativa em geral, para não 

se tornar repetitivo e descompromissado. 

Apesar de ser evidenciado o processo de desenvolvimento profissional, alguns dos 

conflitos não parecem ter sido enfrentados efetivamente, principalmente pela instabilidade da 

ocupação, pois os professores não tinham ainda se estabilizado na profissão.  

Dessa forma, estavam desconfiados quanto à possibilidade de sucesso em seguir a 

carreira, além da desmotivação com questões salariais e de respaldo social. Mesmo assim, 

muitos deles acreditavam e esperavam a possibilidade de continuar lecionando e superando 

seus conflitos, por reconhecer a importância do que fazem e gostar de sua profissão, apesar 

das dificuldades 

.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Buscando compreender o processo de enfrentamento dos principais conflitos 

vivenciados pelos professores iniciantes de Ciências e Biologia, este trabalho indicou quais as 

principais dificuldades dos professores nesta etapa da carreira, que origina conflitos de formas 

e em graus diversos, assim como a busca por enfrentá-los. 

A partir de suas falas, vê-se que a iniciação profissional acontece em condições de 

insatisfação, insegurança, incertezas, falta de integração e pouca autonomia, sentimentos de 

solidão, isolamento e incapacidade. Porém, não apenas angústias são associadas a este 

período, mas também, a descoberta, reflexão e mudança. 

Percebeu-se que as expectativas dos professores em relação a seu trabalho 

antecipavam alguma das dificuldades que teriam, até pelo fato de já terem a vivência como 

estudantes do ensino básico, na formação inicial e de interagirem com representações de sua 

profissão veiculadas socialmente. 

Porém, os iniciantes acreditavam saber como lidar com essas dificuldades esperadas, 

através de uma atuação compromissada e eficiente. O que, depois das primeiras experiências, 

não ocorreu, pois perceberam que o sucesso da atuação não depende apenas de sua vontade e 

do conhecimento do conteúdo, como imaginaram. Devido a esta não correspondência do 

esperado para com o real, o professor iniciante começa a se sentir incapaz e pouco preparado 

para exercer essa função. Duvidando de que, como pareciam esperar, existam formas de 

garantir o sucesso de suas aulas, as quais realmente não existem. 

Outras dificuldades não foram sequer imaginadas pelos professores, como a 

competição com os colegas, a falta de apoio dos coordenadores e uma demasiada divergência 

entre seus objetivos e dos seus alunos, em relação à escola e escolarização. 

Além disso, as limitações da permanência na carreira por causa dos baixos salários, 

condições de trabalho e instabilidade de emprego em instituições particulares ou através de 

contratos temporários, configuram-se como barreiras à satisfação e a um processo contínuo de 

desenvolvimento profissional. 

Esses conflitos, apesar de levarem o professor a ter sentimentos de incapacidade, 

insegurança, podem permitir que saiam de um estado que poderia ser de inércia e, caso não 

decida pela desistência, que se incline a buscar alternativas e estratégias para superar seus 

problemas e conflitos. 

O grupo focal permitiu identificar muitas dessas dificuldades, convergências e 

divergências entre os professores, sentimentos comuns e posturas diferenciadas em relação às 
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dificuldades deste início de carreira. 

O processo de desenvolvimento profissional também ficou claro nas falas dos 

professores, eles passam a aceitar algumas dificuldades como naturais e inerentes à profissão; 

negaram outras, o que também é uma tentativa de amenizar os conflitos, apesar de poderem 

gerar outros; e encontram soluções, mesmo que em maioria pontuais, para seus principais 

problemas diários. 

 Com maior confiança na prática, há de se ressaltar que o processo de ensino não deve 

se tornar um ciclo repetitivo, uma rotina enfadonha e descompromissada com os alunos, 

aceitando as dificuldades como naturais ao ponto de não buscar superá-las. Adaptar-se ao seu 

trabalho, não quer dizer homogeneizar-se e reproduzir as posturas adotadas por seus pares, 

mas conhecer as nuances de sua atividade para agir de forma mais consciente. 

 A maioria dos professores estava nesta busca pela consolidação de sua prática, outros 

se encontravam em desistência e em busca de novas alternativas de ocupação, porém, todos 

destacavam a importância social da sua profissão e da qualidade do ensino, além do papel de 

uma atuação docente compromissada e efetiva por parte do docente. 

Quanto à formação inicial, esta se mostrou como processo formativo que influencia as 

crenças dos professores sobre educação, mas que pouco tem correspondência com; a prática, 

no momento em que tem que agir na sala de aula ou no planejamento de suas ações os 

professores pouco fazem referência aos conhecimentos veiculados na formação. 

A formação foi enfatizada mais como habilitação formal para exercer seu trabalho e 

como possibilidade de acesso a teorias educacionais e pedagógicas, as quais julgam 

importantes para entender o processo histórico de construção da escola e do ensino. 

Para contribuir na mudança desse quadro, além de um curso de graduação pautado nos 

saberes mobilizados pelos professores, uma alternativa de formação continuada para 

professores iniciantes pode ser a formação de grupos de colaboração, por iniciativas de 

instituições universitárias e pesquisadores. Estes grupos tem se mostrado bastante efetivos na 

diminuição das angústias e na contribuição no desenvolvimento dos professores iniciantes. 

A formação de grupos que possam dar espaço para a troca de experiências dos 

iniciantes ou que possam integrar os novos professores aos mais experientes, poderiam ser 

incentivados e organizados pelos coordenadores e diretores de quem os professores 

reclamaram também não ter apoio. 

Durante as discussões no grupo focal feito para esta pesquisa, foi citado pelos 

participantes que aquele foi um momento rico de formação, em que puderam trocar ideias e 

estratégias que poderão experimentar com seus alunos, além de sentir que suas angústias eram 
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compartilhadas por outras pessoas. 

Eles sugeriram inclusive, que as discussões do grupo fossem constantes, o que não foi 

possível pela característica, objetivos e tempo em que a pesquisa deveria ocorrer, mas indicou 

uma possibilidade para futuros trabalhos e intervenções. 

Pode-se perceber que no processo de enfrentamento dos conflitos acontece a 

construção, transformação e mobilização de saberes, são eles que embasam as atitudes 

encontradas para resolver os conflitos docentes. Os saberes tanto são construídos neste 

processo como são fonte para que ele ocorra. 

Os saberes da experiência foram os mais destacados, porém não são os únicos até 

porque os professores reconhecem a importância de saberes teóricos, curriculares e dos 

conteúdos como um conjunto responsável pela prática do “bom” professor, que para eles tem 

um misto de tudo isso.  

Se admitirmos que o movimento de profissionalização é, em grande parte, uma 

tentativa de renovar os fundamentos epistemológicos do ofício de professor, então devemos 

examinar a natureza desses fundamentos e extrair elementos que nos permitam entrar num 

processo reflexivo e crítico a respeito de nossas próprias práticas como formadores e como 

pesquisadores (TARDIF, 2011). 

Esta pesquisa, portanto, através da discussão sobre o processo de superação dos 

conflitos iniciais e construção de um repertório de saberes que permite ao professor iniciante 

responder às demandas da sua atividade, deve subsidiar a identificação de competências, 

atitudes e saberes mobilizados na prática da profissão e que devem ser consideradas na 

formação docente baseada em competências. 

Além de evidenciar estas competências, esta pesquisa teve o papel de fazer ver os 

sentimentos, emoções, angústias que geram os conflitos vividos pelos professores na fase em 

que muitos desistem por não conseguirem se adaptar e se integrar a esta complexa profissão a 

qual pertencemos. Abre também propostas de pesquisa para se aprofundar em cada um dos 

aspectos apresentados, através da observação e acompanhamento mais próximo do dia-a-dia 

desses professores. 
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                                                ANEXOS 

 
ANEXO I – FORMULÁRIO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 

Os conflitos relacionado à prática docente dos professores iniciantes de Ciências e 
Biologia 

Este questionário é parte da minha pesquisa de mestrado que pretende compreender como se dá o 
enfrentamento dos principais conflitos vivenciados pelos professores iniciantes de Ciências e Biologia 
em sua prática docente. Dessa forma, pode-se ao final do trabalho compreender como se dão processos 
de construção da prática docente e qual o papel dos processos de aprendizagem, pelos quais passam os 
professores, nesse processo. Contamos com sua colaboração na resposta aos questionamentos que 
propiciarão a seleção dos participantes da pesquisa, docentes iniciantes interessados em discutir 
coletivamente sua prática e os conflitos relacionados a esta.  
  

QUESTIONÁRIO 
 

Que período cursa? Ou a quanto tempo se formou? 
___________________________________________________________________________ 

Tem experiência em sala de aula? Se sim, há quanto tempo? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Qual a rede de ensino que trabalha? 
(   ) particular  
(   ) pública 
(   ) ambas 
 
4) Gostaria de participar de um grupo de discussão sobre os conflitos e o enfrentamento das 
dificuldades vividas pelos professores iniciantes de Ciências e Biologia em sua prática?  
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
5) Se a reposta anterior for positiva, indique melhor local e horário para as reuniões? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Obrigada pela atenção e disponibilidade. 
Att. 

Ann Letícia Aragão Guarany 
Licenciada em Ciências Biológicas – UFS 

Mestranda em Educação -  NPGED/UFS
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ANEXO II - TRANSCRIÇÕES DAS ENTREVISTAS 

 

Entrevista 01 – Cravo 

Eu- Como você decidiu ser professor, a partir de que? Desde sua vida de estudante, e como 

foi que desde a sua formação, as primeiras vezes que você entrou na sala de aula no estágio e 

profissionalmente? 

CRAVO - Assim, é, a eu fui um pouco, eu mudei bastante de escola, eu fui um nômade, desde 

o ensino fundamental e ensino médio, eu estudei apenas dois anos em escola pública, os 

últimos dois o segundo e terceiro ano do ensino médio, aí estudei a minha base toda até a 5 

série no Arquediocesano, aí depois eu fui para uma escola menor lá na Atalaia mesmo, eu 

morava do lado da escola, o Atlântico, o Arquediocesano é católico né? De padre, mas aí eu 

estudei em outra escola católica que foi o Instituto Dom Fernando Gomes, no Siqueira 

Campos, aí, e mais dois anos no Pio X, que foi diferente de todas as escolas que eu estudei, 

um escola de total farra, não estava preocupada com a educação em prepara o aluno pro 

vestibular, é, então foi bem diferente, aí depois eu passei os últimos dois anos numa escola 

pública, que foi ali no centro, que é considerada uma das melhores escolas públicas que é o 

Tobias Barreto, no início foi um choque né? Sair de uma escola particular, com toda sua 

estrutura, com a cobrança da coordenação do professor tá na sala de aula, de dar todo o 

conteúdo ao longo do ano e isso não existe em escola pública, pelo menos não existia assim, é 

não via nem metade dos conteúdos, mas o que me surpreendia era a turma, o esforço de cada 

um, é uma lição de vida pra mim, as melhores turmas que eu estudei foram as de escolas 

públicas, aí eu percebi que independente do tipo de escola particular ou pública, a preparação 

depende muito do próprio aluno, porque eu tinha colegas de escola particular que tinha tudo, 

tinha professores a disposição, assim toda a estrutura da escola, mas assim, não queriam, 

então não aproveitavam o que tinham e na escola pública era o oposto assim, sem ter uma 

coordenação assim cobrando aos professores, mesmo os professores não estando muito 

dispostos a dar aula, os alunos se esforçavam, sem professor praticamente tem que estudar o 

grupo, e eu via que Biologia era minha área, assim, eu sempre fui bom em Biologia, só que eu 

ando eu entrei aqui na Universidade eu não tinha muita noção entre Licenciatura e 

bacharelado, e quando eu fiz vestibular eu fiz sem saber o que era, onde eu tava me metendo 

pra falar a verdade, aí depois no segundo semestre aqui do curso pro terceiro foi que eu fui 

começar a ter uma noção do bacharelado, da licenciatura, das atuações do profissional e eu vi 

que não tinha muita diferença, quem se forma em licenciatura é biólogo, mas só que tá mais 
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preparado a lecionar, fazer concurso público, pra nível estadual, municipal, mas o que não

 impede os bacharéis de ensinar, na rede particular, isso depende de cada um. Eu tive a 

oportunidade da mobilidade, eu tive pensando em mudar, da licenciatura pro bacharelado, 

mas eu já estava envolvido com a licenciatura, eu nunca tive o sonho de ser professor, eu 

nunca tive esse sonho, de dar aula assim, mas foi um coisa que eu fui assim por medo, por 

medo de encarar a sala de aula, porque na minha vida de estudante eu via a dificuldade de ser 

professor, (pequena interrupção externa) 

Então, aí eu pra perder esse medo da licenciatura, da sala de aula, eu ainda inventei de entrar 

no PIBID aqui, é iniciação de pesquisa a docência com Inêz, aí foi meu primeiro contato com 

sala de aula, é... desde o início do curso, agora vai mudar com a nova grade, mas na nossa 

grade por exemplo a gente só tem contato com as disciplinas de educação já nos últimos 

semestres, eu quis adiantar isso, eu já tinha colegas que trabalhavam em escola particular ou 

cursinho e eu não tinha essa experiência, aí eu descobri esse programa aqui e resolvi 

participar, pra entrar no ambiente escolar, sala de aula, aí foi minha primeira experiência, aí a 

gente tinha a preparação aqui na universidade, com leitura de textos, com discussões com Inêz 

que era nossa coordenadora do PIBID biologia aqui da UFS, então a gente discutia muito se 

preparava muito antes de ir pra sala de aula, foi uma prova de fogo o pibid e essa minha 

primeira experiência em sala de aula, porque a proposta é unir a universidade com a rede 

pública, então nós escolhemos as escolas em que a gente queria atuar, aí eu peguei uma escola 

muito problemática, uma escola de periferia que a clientela é bastante mesclada, é ali o 

Castelo Branco, no bairro industrial então tem muitos problemas com tráfico, com gangue de 

torcida organizada, é... e isso desde o primeiro momento que eu entrei na escola era o que se 

ouvia na sala dos professores, só problemas! Uma escola extremamente problemática, então 

eu fiquei muito apreensivo, eu ainda virgem de sala de aula, como professor e eu não 

realmente meti a cara, encarei, aí fui pra sala de aula, inicialmente assisti algumas aulas, o 

período de observação, com professora titular da escola e eu sentado ali vendo ela dando aula 

e vendo a reação da turma, era triste, era triste o desrespeito dos alunos com a professora, a 

falta de interesse de todos os alunos, não tinha um que se salvava, pelo menos não naquela 

turma que eu escolhi e eu ficava ali pensando sentado, Meu Deus! Como é que eu vou fazer 

pra trabalhar, pra realmente contribuir aqui, então fui bem ...aí passou o período de 

observação fui anotando alguns pontos que eu iria tentar ter ali na sala de aula, a minha 

primeira aula assim, eu dei uma lição de moral na turma eu acho que foi a primeira coisa que 

eu fiz assim, a professora na aula seguinte a professora disse que ia dar aula aí eu peguei e fui 

na frente e descasquei os alunos, falei o que no período de uma semana de observação, o que 
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eu vi foi triste, assim, falta de respeito e a turma toda ficou olhando, porque eles não estavam 

esperando assim, porque até eu então eu não tinha aberto a boca assim, aí chegar lá na frente e 

começar a descascar eles, todo mundo aí, eu pensei que ia melhorar depois da bronca que eu 

dei, aí na primeira aula ficaram calados, ficaram só desconfiados, mas na aula seguinte já era, 

estava todo mundo louco novamente, é e as principais dificuldades que eu vi dessa primeira 

experiência em sala de aula, em escola pública, foi a ausência da coordenação, a ausência, a 

recomendação deles era pra fazer de tudo pra manter o aluno dentre da sala de aula, a gente 

não tinham não éramos respeitados, tanto pelos alunos como pelos coordenadores 

pedagógicos e pelo diretor da escola, o que se via mesmo nos intervalos, nos corredores da 

escola quando professores e professoras, principalmente as mulheres que eram as mais 

afetadas chegavam na sala dos professores nervosas, assim, teve um caso que ela chorou a 

professora, já estava com problema de nervos e a coordenação era ausente assim pra resolver 

os problemas, se  a gente tirava da sala de aula, a coordenação mandava voltar, só os casos 

mais graves que a coordenação retia os alunos pra chamar os pais para comparecer, mas os 

cotidianos como briga, discussão, o aluno não permitindo o professor da aula mesmo, era o 

professor que tinha que se virar, que tinha que resolver muito, aí eu passei dois anos no PIBID 

nessa mesma escola, mas foi interrompido um tempo porque os professore entraram em greve 

, os professores da escola mesmo só do Castelo branco, depois de um fato que teve lá dois 

alunos brigaram, feio aí só tinha um vigilante na escola, aí o vigilante foi tentar separar a 

briga adultos já caras grandes, aí os dois alunos pararam de brigar e se viraram contra o 

vigilante aí bateram muito feio nele ele foi parar no hospital, aí depois dessa situação, a coisa 

já estava demais aí entraram em greve pra secretaria tomar alguma providência e a 

providência foi colocar seguranças dentro da escola, seguranças de show mesmo, aqueles 

caras grandes fortões mesmo, de preto, em todo lugar da escola e mesmo assim os alunos não 

respeitaram eles, era segurança dando tapa na cara de aluno, empurrando pra coordenação e a 

coordenadora não sabendo como resolver, pra você ver que a minha primeira experiência foi 

uma prova de fogo. Isso me fez pensar se realmente é isso que eu quero, de certa forma eu fui 

me afastando da licenciatura, fui me encaminhando pra área da pesquisa, aí terminei a minha 

graduação e me encaminhei pro mestrado pra área de pesquisa. Mas essa minha primeira 

experiência, valeu muito, muito a pena e isso eu fui muito mais maduro pra Prática de Ensino 

tanto de Ciências quanto de Biologia, que foi o posto dessa minha experiência do PIBID, que 

foram também em duas escolas públicas, bem tranquilas, foi o Médici, na prática de Ensino 

de Ciências, que foi uma escola tranquila, a professora também, a escola já é conhecida por 

receber alunos estagiários que estão na prática de ensino, então tanto a coordenação quanto a 
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professora foram bastante receptivos, a gente teve espaço pra trabalhar, por ser ensino 

fundamental, a gente levava recursos didáticos, jogos, é animais pra exposição, então foi uma 

coisa bem lúdica mesmo e foi em dupla, o que dividia deu pra compartilhar e no Ensino 

médio minha prática de Ensino foi no Orlando Dantas, uma escola ali, Barão de Mauá, 

também uma escola muito boa e eu vi que tem uma coordenação que funciona também, a 

coordenadora é bem prestativa e impõe respeito, tanto no Ensino Médio também não tive 

problemas eu e a minha dupla, aí não sei se já por eu ter tido minha primeira experiência no 

PIBID, que já me fez ver que algumas atitudes não valem a pena, ter um pouco mais de 

paciência e tomar um outro rumo em algumas coisas, o meu colega também já tinha 

experiência em sala de aula e conduzia muito bem, pareceram alguns problemas, mas a gente 

soube trabalhar, a gente soube contornar, não fomos tão arrogantes como professor, tão 

agressivos querendo impor algum respeito, a gente foi conversando pra trazer o alunos, tinha 

alunos que tentaram assim por nós sermos alunos ainda estagiários no lugar do professor a 

gente via que alguns estavam tentando provocar, nos testar como professores, então a gente já 

via isso e já tentava trabalhar e fazia com que a gente não criasse mais problema com alunos e 

no final contornava a situação e o aluno via que a gente tava ali pra passar, pra ajudar e não 

pra querer fazer uma gerrinha de quem sabe mais, quem é melhor, essas coisas, então toda a 

minha experiência foi ainda na academia tanto no PIBID quanto na prática de Ensino. 

E- Então depois você se formar não pensou mais em ensinar? 

CRAVO- Não. Eu também não procurei, também porque eu não tive tempo, talvez se eu não 

passasse no mestrado, eu tivesse que dar aula em escola particular mesmo, mas aí... (pequena 

interrupção externa) 

E- Me conte uma coisa, seus pais, tem alguma ligação com licenciatura, a profissão deles é 

com isso? 

CRAVO- Não! Minha mãe teve um pouco, ela já ensinou mas em reforço, mas a formação 

dela não é em licenciatura, nem meu pai. 

E- Eles são o que? 

CRAVO- Meu pai é pequeno empresário, assim, comerciante e minha mãe ela se formou em 

jornalismo, mas já teve um período que ela deu reforço escolar, mas como um bico assim 

mesmo. 

E- Então sua escolha foi mais pela Biologia do que pela licenciatura mesmo? 

CRAVO- È 

E- Mais alguma coisa que você queria acrescentar, mais alguma coisa algum lugar que você 

passou, alguma escola? Em que ano você nasceu? 
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CRAVO- Em 88, 1988. 

E- Tem mais algo que você queria acrescentar que você acha que influenciou nas suas 

escolhas? 

CRAVO- Sim foi. Eu não me arrependo, eu tive oportunidade de mudar, eu estava me 

afastando da licenciatura eu, chegava o professor e perguntava, porque você não muda de 

modalidade? E eu não! 

E- E o que você fazia na pesquisa? 

CRAVO- Eu estava no laboratório de Cordados, então eu estava pesquisando em Ecologia, é 

paralelo com o PIBID, é porque as coisas se encaixaram muito bem ao longo da minha 

graduação, eu parei u pouco mas não totalmente a pesquisa, mas parei um pouco pra fazer 

PIBID, só que assim que acabou o PIBID eu já entrei na pesquisa, já era um PIBIC, na área da 

pesquisa, era com coleta, com pesquisa mesmo científica, não tinha nada a ver com a 

docência. 

E- Você se formou em que ano? 

CRAVO- Ano passado, 2011. Mas não me arrependo de ter mantido a licenciatura, acho que 

vou seguir na área acadêmica mesmo e de qualquer forma seguir nessa área de universidade 

eu vou tá por aqui dando aula, pesquisando então a experiência que eu tive e que ainda quero 

ter vai ser importante pra isso. Porque os professores universitários são formadores de 

professores, os nosso professores aqui, do curso de licenciatura eles nos formam pra ser 

professores, e se não tivermos uma boa formação nós não vamos ter bons profissionais, então 

mesmo pra quem for seguir a carreira acadêmica, tem que ter os domínios as técnicas da 

docência pra formar bons professores, não só restringir os professores de licenciatura nas 

disciplinas de ensino, mas sim nas disciplinas de pesquisa, disciplinas da Biologia, genética, 

Cordados, todas do curso, pra ter professores, bons profissionais, se eu realmente permanecer 

nessa área acadêmica eu quero ser um pesquisador professor, então a experiência foi válida, 

muito válida. 

 

Entrevista 02 – Rosa 

E-  Gostaria que você falasse da sua trajetória profissional desde a sua vida de estudante, a 

escolha da profissão, sua formação básica e sua trajetória profissional, os lugares que já 

trabalhou até hoje. 

ROSA – Assim...eu sempre era, fui né, uma aluna muito tímida, eu tinha muito medo de 

apresentar uma seminário, de falar em público, então nunca imaginava fazer licenciatura, mas 

aí eu sempre quis fazer área de Saúde, eu sempre gostei de Biologia, eu sempre tirei notas 
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boas em Biologia, Ciências né. Química... e aí no terceiro ano, como eu queria fazer na área 

de Saúde, mas não licenciatura eu queria fazer Farmácia e não passei, daí é...como era muito 

concorrido, eu pensei vou fazer um curso que eu goste e que não fosse muito fora da Saúde aí 

eu fiz Biologia e passei e comecei e a gente logo nos primeiros períodos da biologia a gente 

não vê disciplinas de  Educação, a gente vê depois, então eu nunca tinha sido despertada pra 

área de Educação, eu queira trabalhar no laboratório, estagiei nos laboratórios aqui da UFS eu 

sempre tive sorte de trabalhar com análises em laboratórios, logo depois comecei algumas 

disciplinas de Educação, a partir do meio do curso e eu comecei a gostar e tinha também outro 

porém que é assim eu gostava...eu gosto de ler mas eu sempre tinha dificuldade em analisar 

textos muito longos e aí eu fui conseguindo lidar com esse tipo de situação através das 

disciplinas de Educação. E daí eu estou trabalhando na área de Educação, já publiquei um 

artigo com o prof. Marlécio né? A gente tá participando não é bem de um grupo, mas a gente 

fez um artigo vai pra Goiânia agora e daí eu comecei a gostar de Educação, vou fazer 

Mestrado com ele no Rio Grande do Norte, né? E pronto! Aí em 2009, eu entrei na UFS em 

2008, aí em 2009 2 eu comecei a trabalhar numa escola, a primeira escola, né? Que foi lá no 

Marcos Freire e fiquei seis meses lá, e assim, olhando hoje a experiência que eu tive, não foi 

muito boa porque? Porque eu simplesmente ia dar uma disciplina, eu não tinha toda aquela 

questão da pedagogia, de ter aquela relação de ensino-aprendizagem com os alunos eu 

simplesmente ia lá transmitia o conhecimento e pronto e daí depois dessa escola, eu fui pra 

outra também em Socorro chamada Colégio Glória, onde eu já comecei a querer trabalhar um 

pouco melhor com esses alunos buscar os conhecimentos que eles, aquela questão da 

pedagogia, o que já vinha aprendendo em Didática eu comecei a conciliar essas duas coisas e 

ano passado que foi 2011, no primeiro semestre eu também estava em outra escola então eu 

tive essas três experiências cada uma em 6 meses. E atualmente eu trabalho também como 

professora, mas eu trabalho no SESC e lá no setor que eu trabalho é a sala de Ciências, um 

laboratório, a gente faz aulas práticas com os alunos, a gente desenvolve projetos de 

educação, projetos ligados a Ciências e trabalha com a comunidade relacionado a Ciências 

assim, só que lá na escola a gente só trabalha com Educação infantil e ensino fundamental 

menor, então não é o fundamental maior nem o médio. E esse dois anos foi bem gratificante 

pra mim porque como eu já tinha essa concepção toda das pedagogias, é e como justamente a 

experiência de vivência, de viver tudo isso lá, eu acredito que hoje eu não estou 110% claro, 

mas assim com relação ao início da minha carreira é como professora na Educação básica, 

hoje eu estou um pouco melhor, devido a essa aprendizagem que a gente vai tendo conforme a 

vivência, basicamente isso. 
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E – Deixa eu só entender uma coisa em relação a cronologia, você entrou em 2008? E em 

2009 você já começou a ensinar? 

ROSA -Foi. 

E- Como é que foi essa decisão sua pra começar? 

R- Então, primeira decisão foi porque eu estava desempregada, e aí eu entreguei currículo nas 

escolas e aí eu fui chamada, essa escola me chamou e aí eu fui, estava desempregada né? E 

justamente, acho que foi essa questão mesmo né? Eu não fui por querer aprender e passar, foi 

justamente por causa do dinheiro mesmo, então justamente por isso eu vejo que essa minha 

experiência de 2009 foi uma questão mesmo de só transmitir. 

E- Você passou quanto tempo nessa escola? 

ROSA -Seis meses. 

E- Aí você foi pra o Glória? 

ROSA -Isso, Colégio Glória! 

E- Aí você passou quanto tempo lá? 

ROSA -Seis meses também. 

E- Ensinando ensino fundamental? 

ROSA -Fundamental, sempre foi fundamental, de 6° a 8°, nessas duas primeiras, e na última, 

no colégio CEA foi da 6ª ao 9° ano em 2011. 

E- Então em cada ano você passou 6 meses, nessas escola e aí há dois anos você tá no SESC? 

ROSA -Há dois anos estou no SESC na aula de Ciências, que não é bem uma sala de aula, 

mas a gente desenvolve aulas práticas com os alunos aliado a disciplina. Tem o professor da 

disciplina, que é um professor só porque é pedagogia né? Lá tem essa metodologia, trabalhar 

já desde o ensino infantil com Ciências. 

E- Certo. Tem mais alguma coisa que você queira falar sobre essa sua trajetória que você acha 

que te influenciou ou não nessa sua trajetória pessoal e profissional, que você queira 

completar? 

ROSA -Não, eu acho, que assim, é...bem uma, essa questão que me chamou bastante minha 

atenção, foi o que eu já tinha falado né? Quando eu analiso a primeira escola e agora que eu 

vejo o meu amadurecimento né? È...eu tenho essa concepção, não sei se é certo, mas 

geralmente se a gente inicia a dar aula muito cedo a gente não tem o amadurecimento é pra 

desenvolver um trabalho legal com os alunos, eu falo isso pela experiência. 

E- E você vai se formar quando? 

ROSA -Final do ano. 

E- Está nos dois últimos períodos não é? 



114 
 

 

ROSA -Isso mesmo. Pronto! 

(Após o fim da entrevista, Rosa achou necessário acrescentar mais uma informação que 

julgava importante) 

ROSA -Bom...tem um mês que eu tive uma proposta de ensinar no EJA Biologia, e eu quis 

não pelo salário porque realmente é muito pouco mas eu quis esse pela primeira vez, quis pra 

eu aprender mais porque eu nunca tive oportunidade de ensinar no EJA e acho que vai ser um 

grande amadurecimento pra mim. 

E-  É contrato? 

ROSA -É, são três meses numa escola particular. Então por lidar com pessoas adultas, 

Biologia que eu nunca ensinei no ensino de Biologia eu só ensinei Ciências a questão do 

amadurecimento eu optei em pegar essa oportunidade. 

E- Rosa em qual tipo de escola você estudou? 

ROSA -Particular, sempre particular. 

 

Entrevista 03 – Jasmim 

E- Sobre a sua trajetória pessoal e profissional, desde a sua vida de estudante e desde que 

você escolheu sua profissão. Porque você escolheu, quais foram os motivos, a sua formação e 

a sua trajetória profissional, onde você trabalhou até agora. 

 JASMIM - Desde o início né? Bom, eu escolhi o curso de Biologia no intuito de trabalhar 

com pesquisa, mas com o andamento do curso, com o decorrer das disciplinas de educação, 

fui gostando e me envolvi com projetos de Educação Ambiental e na primeira experiência em 

sala de aula, no estágio, eu me identifiquei bastante e decidi que eu queria mesmo a área de 

Educação, era ser professora. Até que quando eu me formei, comecei a dar aulas mesmo em 

escolas particulares, eu tive um pouco de frustração pelo método da escola particular né, o 

ensino, todas as cobranças, tudo que tinha que fazer né, pra ter o resultado que uma escola 

particular precisa. Até que entrei na rede pública e essa frustração passou um pouco porque eu 

tive mais liberdade de trabalhar da minha forma, né? Com projetos, coisa que a escola 

particular não apoiava, e já na escola pública eu tive essa facilidade, de fazer, de trabalhar do 

meu jeito. E trabalhei em várias escolas particulares, não do meu gosto, não me sentia à 

vontade nesse ambiente de trabalho, mas foi levando né? Até que hoje, estou assim 

praticamente satisfeita com meu trabalho, trabalho hoje no Estado da Bahia, sou professora lá. 

E até então tô gostando, as dificuldades eu tive, com rela... porque Biologia você sabe né? É 

muito complicado, porque os conteúdos pra você trabalhar você tem que estudar bastante, que 

a prática de ensino é muito difícil, mas com dedicação a gente consegue. 
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E- Quando você era estudante, você estudava em escola particular, pública? 

JASMIM - Particular, sempre! 

E- e aí quanto tempo você passou trabalhando nessas particulares e a quanto tempo você está 

na pública? 

 JASMIM - Na escola particular eu ensinei durante dois anos e na pública já tem quatro anos. 

E ensinei nas duas, assim, no mesmo período eu ensinei nas duas ao mesmo tempo.  

E- Na pública, você é efetiva ou é contrato? 

JASMIM - Não, no início era contrato, no Estado né? Eu ainda sou contratada e na Bahia é 

que eu sou contratada. E dava pra conciliar as duas coisas, mas agora o contrato acabou e eu 

estou só na Bahia. 

E- Quando você estava na escola particular, eram várias, não era só uma? 

JASMIM - Eram...duas! Duas escolas particulares, uma era ensino fundamental e a outra 

ensino médio.  

E- Na sua família tinha alguém próximo que era professor, que você se espelhou assim? 

JASMIM - Na minha família, quase todo mundo é professor, só, assim, minha mãe é 

professora e a maioria das minhas irmãs também são professoras. 

E- Mas você quando foi escolher o curso não quis seguir? 

JASMIM - Não era minha intenção, desde criança, não era minha intenção ser professora., 

pelo contrário, eu sempre dizia que queria ser qualquer coisa, menos professora, porque eu via 

o sofrimento de minha mãe né? Assim, trabalhava bastante e chegava muito estressada em 

casa, por causa de aluno, a paciência todinha dela ela deixava na escola e não sobrava nada 

pra casa. Aí eu achava assim que não era uma profissão muito legal né? Mas depois quando 

eu entrei na faculdade e comecei a ver as disciplinas, eu me encantei pela educação e quis 

entrar também, seguir a linha da família (risos).  

E- Pronto Jasmim...tem algo que você queira acrescentar, algo que você tenha feito que tenha 

influenciado na sua trajetória profissional...nesse tempo de estudante, na formação ou já agora 

como.. 

JASMIM - Tem.. meus professores. Os professores da minha graduação, me influenciaram 

bastante devido a sua didática e eu me espelhei muito em alguns professores, que eu queria 

ser, ter aquele estilo de didática assim, e assim eu tive muita dificuldade no início, como todo 

professor teve, porque você encarar uma sala de aula não é pra qualquer um. Mas eu creio 

assim que são superáveis com a prática, com a experiência e que hoje eu já superei essas 

dificuldades,  mas existem mesmo bastante dificuldades. 

E- Você tem quantos anos? 
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JASMIM - 25. (risos) mas é porque eu comecei a dar aula, ainda estava na graduação. 

E- Você se formou em que ano? 

JASMIM - 2008. 

E- e Começou a trabalhar quando? 

JASMIM - Em 2007. 

E- então já no sexto, quarto período? 

JASMIM - não. Já no finalzinho...em 2007 eu estava já no penúltimo período. 

E- Já depois de pegar algumas matérias de Educação. 

 JASMIM - Já, já tinha pego 

E- Pronto, mais alguma coisa? 

JASMIM - Não, não 

….......... 

Ainda depois da entrevista que ela deu e eu desliguei o gravador, ela me fez uma pergunta 

com relação a seleção do mestrado e acabou falando algumas informações talvez importantes 

pra trajetória dela que é a aprovação recente, com o início das aulas em Agosto no mestrado 

em Biotecnologia, ela também faz aqui na UFS, Engenharia de Pesca, ela se formou na UNIT, 

uma Universidade particular e o trabalho dela na Bahia na rede Estadual, na cidade de Rio 

Real, interior. 

 

Entrevista 04 - Dália 

E- Você tem problema em falar na frente dela, não né? 

Dália -   Na frente de Bárbara...eu queria que ela se retirasse. (risos) 

E- Então, é... A primeira entrevista é só para que eu conheça vocês, assim... um pouco com 

relação a trajetória de vocês, tanto pessoal quanto profissional, quantos anos? Quando entrou 

na faculdade,  como escolheu a profissão, como foi a vida de estudante, é... e qual foi a 

trajetória profissional dentro do trabalho docente, né? Por qual escola passou, que tipo de 

escola, como é que foi, e até agora, que você está no mestrado agora.  

Dália - Estou no Mestrado! 

E- Então, agora que você está no mestrado, e até agora o quê você está fazendo agora. É bem 

longo, mas você pode falar na sequência que você quiser. 

Dália - Então...eu entrei  aqui na UFS em 2006 né? No curso de Biologia licenciatura noturno, 

e escolhi noturno justamente pela possibilidade de poder trabalhar pelo dia né? Aí, comecei 

antes mesmo de me formar, trabalhei com escola, é...no inicio comecei com escola de ensino 

fundamental menor, eu dei aula no segundo ano né? À crianças, do... aquele chamado 
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antigamente,  chamado de polivalente, aí depois ingressei  em outra escola já com carteira 

assinada, que foi com ensino fundamental maior, já de 5ª à 8ª  série e de 6º ao 9º ano agora, 

passei um ano nessa escola, que é uma escola particular, mas é  uma escola particular de 

bairro e depois fiquei dois anos  em uma outra escola que já é uma escola um pouco maior 

que é o Amadeus, eu passei  dois anos no Amadeus dando aula aos 7º e 8º anos, e aí em 

seguida eu passei  no mestrado, aí eu tive que largar também o trabalho, por conta do 

mestrado, porque não dá para conciliar, aí basicamente essa é a minha trajetória, e hoje “tô” 

aqui, trabalhando com botânica (RISOS). 

E- Mas como é que você escolheu, assim, como foi seu curso pra você? Te ajudou ou não na 

sua profissão, como “foi” as matérias na formação? E como você escolheu fazer Biologia 

Licenciatura? 

Dália -    Foi por isso, incentivo justamente de um professor  de Biologia e porque eu gostava 

também da disciplina, aí eu acabei, é , era o que , na verdade naquela época eu estava um 

pouco indecisa né? Mas acabei optando por biologia porque eu gosto da disciplina, eu gosto 

do conteúdo né? Tanto da patê de zoologia, quanto de botânica, mas aí eu no decorrer do 

curso eu passei a... a gostar mais, a ter afinidade  com a área de botânica, é... e em relação a 

licenciatura, né? Eu acho que me ajudou, muitas disciplinas me ajudaram bastante, tive 

professores muito bons na área de educação, apesar de que  acaba ficando cansativo as 

disciplinas , porque você agente acaba não vendo  muito isso na prática né? Às vezes os 

próprios professores que dão a disciplina na aérea de educação eles acabam né? Eles acabam 

não executando aquilo que eles mesmos propõem né? Que eles mesmos passam pra gente, 

então assim ajuda por conta das leituras né? Por conta  de alguns profissionais, mas ao mesmo 

tempo agente percebe que é... existe uma contradição muito grande  entre a teoria e a prática 

né? 

E- Certo, e quando você decidiu  ser professora, você entrou no curso pra ser professora de 

biologia ou para ser bióloga? 

Dália -   pra ser bióloga, mas eu sabia que a licenciatura me possibilitava tanto o trabalho 

como bióloga pesquisadora, como o trabalho, trabalhar como professora, já que  aqui no 

estado  é... a área pra pesquisa é... mais restrita se você não fizer um mestrado você não 

pesquisa, a única opção é ser professora, então como eu precisa também trabalhar, e sabia que 

a licenciatura me dava essa possibilidade de trabalhar antes mesmo de me formar, então eu 

optei pela licenciatura.  

E – E que período você começou a... 

Dália -  A trabalhar? 
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E- É! 

Dália -  Eu acho que foi no 5º período... foi no 5º período ! 

E- Quando você era estudante você estudava em que tipo de escola? 

Dália -  Eu estudei em escola pública 

E-  O tempo todo?   

Dália -  O tempo todo! Só... Acho que a 1ª fase até a 4ª série eu estudei particular, mas a partir 

de então eu estudei em escola pública. 

E – Certo, seus pais tem alguma ligação com a licenciatura?   

Dália -  Não nenhum! 

E – Ou alguém te inspirou, assim só... 

Dália -   Nenhuma! 

E – Só o professor da escola? 

Dália -  Eu sempre gostei na verdade, eu já fui professora de banca, quando eu era 

adolescente, eu ensinava banca, então eu já tinha uma certa, assim,  já, já conhecia um pouco 

essa questão de ensinar né? É... apesar, apesar  de que  com muitas falhas né? Porque agente 

não tem experiência quando agente é adolescente e com banca menos ainda né? Agente 

ensinava de qualquer  jeito, mas aí as disciplinas me ajudaram nesse sentido, porque eu via 

que muitas coisas que eu fazia antes né? Era muito errado né? Colocar aluno de castigo, esse 

tipo de coisa, enfim. 

(RISOS) 

E- Têm alguma coisa que você queira falar, queira acrescentar? 

Dália -  Não. 

E –  Quantos anos você tem? 

Dália -   Eu tenho 25.   

 

Entrevista 05 - Violeta 

E- É assim Violeta, essa entrevista, essa não é bem uma entrevista é... eu quero que você 

conte abertamente mesmo, como é que foi sua trajetória profissional, ou seja, desde que você 

era estudante né? Quando você decidiu fazer o curso, porque você decidiu fazer o curso, 

como foi sua formação, e sua trajetória mesmo como professora. 

Violeta -  nossa é muita coisa. 

E – É. 

VIOLETA -  então, eu posso começar ? então eu decidi pelo curso de biologia licenciatura, 

não foi exatamente uma opção minha, foi uma opção da circunstância né? Eu estava, eu fazia, 
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eu fiz o ensino médio, fiz vestibular seriado 1º, 2º, 3º ano, no 3º ano fiz uma contagem dos 

pontos, vi qual era minha melhor pontuação, quais disciplinas eu tinha feito melhor 

pontuação, contei, e fui analisando os cursos que eu tinha chance de entrar, porque como eu  

morava no interior em poço verde, eu via, assim,  o vestibular em Aracaju como a aminha 

oportunidade de vida, eu não podia não passar, porque eu não teria um pré-vestibular, lá não 

tinha pré-vestibular, nem faculdade particular próximo, então era a UFS em Aracaju  ou a UFS 

em Aracaju, ou não fazer nada, ou trabalhar em supermercado como caixa e tudo mais, então  

fiz minhas contas direitinho para ver qual era o curso que eu podia entrar, e dentro desses 

cursos, de pontuação mínima exigida são sempre as licenciaturas, aí eu vi qual delas eu me 

identificava mais e aí sim, biologia  eu me identificava muito, tinha saído muito bem nos anos 

anteriores, nas provas seriadas e tal, então vai ser essa daqui, e aí  já gostava muito da 

disciplina  e o curso agente vai se envolvendo com as praticas que agente nunca viu, com as 

aulas, com os assuntos que agente consegue se aprofundar  mais, nos assuntos agente vai se 

apaixonando, pelos conteúdos e tal, e sem falar também  que ser professora para mim não me 

incomodava assim, tenho claro que no quesito do vestibular de ter que pesar naquilo que eu 

pudesse ingressar na faculdade, mas na verdade eu sempre tive um pezinho na área de 

licenciatura, ser professora, sempre gostei muito, eu sempre brincava de ser professora , eu 

dava aula de banca, de reforço escolar, minha mãe é professora, então, as pessoas na minha 

cidade , boa parte das pessoas que são bem sucedidas na vida e que eu admirava, eram 

professores, então, eu gostava muito, então ser professor pra mim,  nunca foi uma coisa ruim, 

então, eu gostava muito, então, essa coisa de ser professor no curso de biologia me interessava 

bastante, e aí, na formação, do curso de biologia, pelo menos  nos primeiros semestres, eu 

sentia  muita falta, do quesito ser professor ´, no curso agente ia vendo as disciplinas  

especificas, agente  se apaixonava pela zoologia e pela botânica, e tudo mais, mas só que, eu 

ficava sentindo  falta da parte do professor, no caso de licenciatura em biologia e paralelo a 

isso, eu ainda sentia  a pressão dos professore que durante as aulas, ficavam “Gente entre nos 

laboratórios” e os colegas “ já tô no laboratório de fulano de tal”, “ já estou desenvolvendo 

pesquisa com fulano de tal” e eu me sentia um pouco perdida porque eu não me via  nos 

laboratórios  trabalhando especificamente com aquilo, precisamente  porque eu sabia que ia 

ser professora, então,  eu não conciliava isso direito na minha cabeça “ Seu eu vou ser  

professora, se eu vou para sala de aula para que eu vou entrar  em laboratório pra ficar tanto 

tempo em um laboratório e tal, se eu não tenho a intenção de seguir a carreira  de pesquisa em 

uma área especificada biologia, seu eu quero dar aula” Aí  eu vivi  um pouco esse paradoxo de 

isso, isso me angustiava um pouco, mas isso foi melhorando na medida que agente foi vendo 
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as disciplinas da licenciatura  e tal,  a partir do 5º período, do 6º período quando agente vai 

vendo algumas metodologias de ensino, agente vai se apaixonando um pouco mais da 

licenciatura do curso de biologia, só que ainda é um pouco complicado, é um pouco confuso, 

mas agente vai né? Conseguindo se aproximar um pouco mais, aí, no final do curso quando 

agente começa pegar os estágios do laboratório de ensino, é que agente começa a ver 

realmente né? É... a aplicabilidade de toda teoria na prática, e assim, é uma parte muito 

interessante do curso,  só que tinha coisas que eu já tinha visto e quando vou, quando eu inicio   

minha atuação profissional eu vou sentir falta disso, de que são coisas que eu vi tão longe, e 

assim os assuntos que vi tão longe agora vou pensar na aplicabilidade , agora de coisas que eu  

até já esqueci, que tem que voltar nos livros e tudo mais, mas de uma forma geral eu vejo que 

as vivencias que eu tive dento do curso de licenciatura, elas, elas me proporcionavam,  sim 

também  me formar como professora, entendeu? Assim, é que eu esperava que isso 

acontecesse logo no inicio, mas no final , não só a experiência que eu tive também de 

desenvolver uma pesquisa  junto com a professora Inez, a pesquisa de iniciação cientifica que 

foi voltada ao campo do ensino de biologia, também me ajudou muito né? A ter uma visão  do 

curso de biologia, uma visão  da docência dentro do curso de biologia, então assim, pra mim, 

isso foi muito positivo e eu fico  me perguntando como me perguntei muitas vezes se pra 

outras pessoas  que não tiveram oportunidade de fazer pesquisa voltado para a  licenciatura, se 

ficaram voltados para outras pesquisas  nos campos específicos da biologia, se o curso teve, o 

mesmo, se eles tiveram o mesmo olhar, do curso sobre as disciplinas antes, mas isso aí é... não 

tem como responder, mais aí de um modo geral eu sai do curso achando que eu tava muito  

bem formada, de conteúdo, eu achava que eu sabia muita coisa, mas aí quando agente chega 

na sala de aula né? Meu primeiro ano, assim, o estágio foi muito bom, os estágios do curso, os 

estágios obrigatórios um melhor que o outro, mas os dois tiveram muita experiências e muitas 

discussões, eu pude refletir bastante sobre a profissão, mas assim, eu achar que tinha uma 

formação boa  não me impediu de quando iniciei a profissão, sentir um... me angustiar 

bastante, e sentir  diversos conflitos. 

E -  Você começou em que tipo de escola? 

VIOLETA -   eu comecei da escola pública, uma escola publica de periferia, de lá de Poço 

Verde mesmo, como contrato, que me possibilitou ficar na escola, já desde o inicio do ano, 

assim, eu não participei do planejamento , mas já cheguei  nos primeiros dias  de aula  

digamos assim, foi a primeira, não tive que dividir a turma  com outro professo, para depois 

entrar  um outro, não, eu já peguei desde o início do ano, e assim os primeiros 15 dias  de aula  

é aquele negocio , você  tá muito empolgada, querendo falta  tudo, os alunos tão chegando de 
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férias com muito gás, muita vontade de aprender, então  as primeiras  2 semanas eu ache,  tô 

no paraíso, estou me achando, porque, ô, sair formada da UFS, sabida toda, pense, estou 

formada. Estou, vou arrasar, mas ai quando  passa os primeiros  15 dias  que os alunos 

começam a ficar, passa aquela empolgação inicial eles começam a ficar,  é... como eles vão 

ficar no restante do ano, agitados, entediados, e aí aquele negocio, aquela angustia que agente 

fica sempre tentando chamar a atenção do aluno, então agente fica muito angustiado, porque 

agente pensa, sai formado da universidade, eu trazendo novas práticas, estou tentando é.. 

articular a teoria  e  prática , estou mostrando conteúdo de um jeito diferente mas, mesmo 

assim surgindo diversos conflitos dentro de sala de aula, diversas situações que você não 

consegue prever, não consegue imaginar, e isso vai deixando agente muito angustiado 

inicialmente, principalmente , só que aí, durante  o ano agente vai aprendendo a lidar  com 

determinadas  situações, vai aprendendo que, num dá pra fazer tudo o que agente quer fazer 

em sala de aula, todas as práticas que você imagina, todas as brincadeiras, práticas você tem 

que adaptar para sua realidade, sua sala de aula de 50 alunos, sua sala de aula de 50 alunos em 

que 5 é... estão... gostam de sua disciplina e 45 gostam mais de outras disciplinas também né? 

E – Você dava fundamental ou médio? 

Violeta - fundamental de 5º a 8ª serie, então assim, agente vai tentando lidar com essas coisas 

de tentar buscar, puxar os outros alunos, é... tentar é... aproveitar o máximo das perguntas, dos 

comentários, mas isso é, uma coisa, assim, uma coisa que agente aprende muito com a prática, 

mas também, a prática é muito importante nesse sentido, a experiência mesmo, mas eu acho 

que agente aprende muito mais quando agente tem um embasamento teórico forte, porque 

você sabe que esse aproveitamento, de você pegar  as perguntas de... dos alunos  e aproveitar 

pra diversificar um pouco mais, pra não ficar tão tedioso, então não é só a experiência 

também, mas de alguma forma ela tem a fundamentação, você vai fazendo conforme você foi 

aprendendo e tal, só que é difícil, é difícil porque agente sempre  fica esperando que, o nosso 

trabalho , ele nos traga  sensações  boas, e que  nos tragam também uma certa segurança de 

você saber que vai fazer uma coisa e que aquilo vai dar certo, e o trabalho do professor pelo 

menos nos anos iniciais, eu acho que não muda muito, não da essa segurança, você sempre  

vai ter que tá procurando coisas, vai precisar adaptar, então eu acho  que essa parte, isso faz 

parte da nossa profissão, e agente  tem que aprender que isso faz parte, e trabalhar com isso, 

porque eu acho que quando agente começa, agente começa muito com essa visão que aprendi 

tudo e agora eu estou formada, e agora eu vou trabalhar. 

E – você passou quanto temo  nessa escola? 

Violeta -  1 Ano. 
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E – hoje você tá trabalhando em escola? 

Violeta -  não, eu trabalhei durante o ano de 2009. 

E -  e passou um ano e saiu? 

Violeta -  e sai. 

E – Porque? 

Violeta -  porque eu passei no mestrado, na seleção de mestrado da UFS, mestrado em 

educação, e aí não dava pra conciliar, o trabalho com a escola, até porque a escola numa outra 

cidade, é em Poço Verde, e aí não dava pra conciliar, o trabalho com a escola. 

E – E hoje você pensa em voltar a ensinar, em ensino fundamental e médio? 

Violeta - com certeza, com certeza, eu acho que é... hoje tenho mais experiência sabe? eu acho 

que hoje tenho um pouquinho  mais  de segurança principalmente  em ficar  com esse tipo de 

angustia , não me desanimar, desesperar, não chorar, como  muitas vezes eu chorei, de... de 

não querer  ir para a escola com medo dos alunos, eu acho que hoje, eu acho que hoje eu tenho 

mais  segurança sabe? De entender que essas situações vão surgir,  a segurança nesse sentido, 

de entender que não existe segurança na verdade, de que as situações vão surgir, de que eu 

tenho que me impor também, porque, é... agente tem que ter autoridade, que não é sinônimo 

de autoritarismo, de autoridade, de agente mostrar que tem um conhecimento, pra dividir com 

os alunos, e que eles, que agente precisa cativá-los pra isso, e que agente  tem que estabelecer 

essa relação, né , então eu acho que hoje eu tenho uma segurança maior, também pela 

experiência eu tive, que foi proporcionada pela experiência que eu tive, de ver, de... ter uma 

determinada postura, que eu vi que não deu certo, e de ir tentando outra ao longo do ano, e ir 

modificando minha postura a cada unidade, que eu fazia, então essas posturas mostram 

diferentes resultados, então eu acho que hoje eu tenho experiência  de chagar na sala de aula e 

ver, de estudar um pouco a turma e ver a postura que eu vou adotar, então , e, já, mais ou 

menos prever alguns resultados, que não é totalmente,  essa previsão não é totalmente correta, 

né? Mas acho que eu já tenho, eu acho que isso, já me da uma segurança maior. 

 

Entrevista 06 - Orquídea 

 

E - Essa primeira entrevista é só para que você me fale, pra que eu saiba, né? Quando for no 

grupo, de com quem é que eu estou falando, então eu quero que você me conte assim, desde a 

sua época de estudante como você escolheu o curso, como é que você avalia sua formação, 

não como você avalia, mas como foi sua formação, e como foi essa sua trajetória profissional, 

ou seja, as experiências com o ensino. 
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ORQUÍDEA-  Tá eu escolhi biologia porque  era a matéria que eu mais gostava, eu não 

planejava ser professora desde o inicio, mas eu escolhi a licenciatura porque, eu achei que 

poderia, assim, porque eu dei uma olhada na grade, e é  mesma grade, só que a de licenciatura 

é mais, tem mais  essa parte de ensinar né? E eu não tenho tinha problema com isso, de “ah 

não quero ser professora”, então eu achei que poderia ser mais fácil também achar emprego, 

tal, e tudo isso, eu passei  a graduação todo sem dar aula, eu dava aula só particular, pra 

conseguir um dinheiro; 

E – De biologia só? 

Orquídea- de biologia e de matemática, mas era nível fundamental, eu dava aula de biologia, 

matemática e inglês, porque eu já sou formada em inglês de cursinho, aí eu não cheguei a dar 

aula de turma, assim, mesmo durante a graduação, eu estagiava com pesquisa, na graduação  

toda né? E aí, a minha formação, para esse lado de ensino né? Eu achei que foi meio 

conturbada assim, porque as primeiras matérias até que foram legais, de... psicologia da 

aprendizagem, psicologia do desenvolvimento, até foram legal, mas didática foi horrível, meu 

professor era muito ruim, de didática, ele pegava didática magna e ficava lendo na aula, você 

fez comigo didática? 

E – Não 

Orquídea- Era um cara péssimo, ficava lendo na aula, aí... eu meio que desencantei , assim, 

nessa época,  mas eu fazia pesquisa, tal, e fui, continuei, eu gostei mesmo de... quando foi 

para parte de... do estágio mesmo, de dar aula mesmo no Aplicação, que aí... minha dupla era 

(nome do colega), você sabe que (nome do colega) é uma pessoa fantástica. 

(risos) 

Orquídea- E a nossa pesquisa foi muita divertida, porque agente trabalhou com artes no ensino 

de ciências, foi muito legal, os meninos adoravam, a pesquisa deu super certo, agente super 

escreveu varias coisas, foi bem... eu adorei.  E aí foi quando eu comecei a gostar mesmo, 

assim, de dar aula, que eu vi que não tinha que ser daquele jeito, que sabe? Que podia ser 

diferente de verdade, ai depois que me formei, pronto, um mês antes de eu me formar eu 

arrumei um emprego no Pró-Jovem com Saberes da terra, que é um programa do governo para 

a gente trabalhar com jovens, é o EJA, para trabalhar com jovens agricultores, de 18 a 30 anos 

com ensino fundamental completo, ai eu fiquei dois ano, que é o tempo mesmo, desse, de 

duração desse programa é dois anos, e foi fantástico, foi muito legal porque. Primeiro 

porque... era uma proposta interdisciplinar de verdade, os quatro eram  quatro professores: 

uma de ciências humanas, que teria uma formação entre história e geografia por aí, um de 

agrária que era pra ser um agrônomo, ou engenheiro florestal, um de linguagens que poderia 
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ser formado em letras, que era pra dar redação , português, literatura, e tal, e um de ciências 

naturais, que no caso era eu da equipe que era pra trabalhar ciências e matemática. E aí... que 

poderia ter formação de ou em ciências ou matemática, que acho que pro pessoal formado em 

matemática era mais difícil  lidar, porque agente  até que sabe matemática, ensino 

fundamental   e agente tem matérias e disciplinas  na graduação  e  eles não tem disciplinas de 

ciências na graduação, eu acho que é meio complicado, mais complicado, então aí o programa 

era interdisciplinar, agente dava aula os quatro professores ao mesmo tempo, dentro da sala o 

tempo todo, era vinte horas por semana, no meu caso era final de semana porque eles 

trabalhavam a semana toda, aí eram o final de semana, o sábado e o domingo todo, e aí os 

professores, agente planejava as aulas em conjunto de acordo com os eixos do programa, e 

cada professor inseria a sua área no planejamento da aula, e aí agente trabalhava os quatro 

juntos o tempo todo, e tinha um projeto também que poderia ser voltado para a agricultura... 

foi bem legal, e... assim, foi fantástico porque eram adultos, agricultores né? Praticamente era 

só assentados, eu trabalhei no assentamento, era uma escola dentro do assentamento, e aío que 

achei mais legal, assim, foi que funcionou essa coisa da interdisciplinaridade, pelo menos com 

a minha turma, teve turmas que não funcionou e eu acho que isso depende  muito dos 

profissionais também de conseguir lidar com isso porque não é fácil lidar. 

E – E quando você encerrou esses dois anos? 

Orquídea- encerrou em dezembro do ano passado 

E – E desde lá você não deu aula? 

Orquídea- não, eu estou trabalhando agora só... Com levantamento ambiental, to fazendo 

assistência técnica pelo INCRA. 

E – mas você pensa em voltar pra sala de aula normal assim? Voltar a dar aula? 

Orquídea- sim , não tenho problema não com dar aula, assim, é porque esse meu trabalho, eu 

sempre fui mais pra área de biologia mesmo, de pesquisar, de... mais para essas naturais de 

ciências naturais, mas eu gosto de dar aula, essa experiência que acho  que todo mundo tinha 

que ter contato com esse programa, para ver que pode dar certo, essa coisa da 

interdisciplinaridade, que é difícil de visualizar na teoria assim, mais na pratica funcionou, 

porque assim, durante esses dois anos do programa a  cada quatro meses agente tinha uma 

formação que eles chamavam, tipo uma capacitação, aí se reunia todos, eram acho que 28 

turmas no estado, então aí todas essas equipes, agente se juntava ficava no hotel, uma semana 

discutindo, aí tinha palestras, tinha mesa redonda, tinha filmes, tinha várias coisas, e tinha 

discussão e debate do que tava acontecendo em cada turma, as experiências de cada um, tinha 

turmas que não dava certo mesmo, e aí, tinha turmas que super deu certo como a  minha, eu 
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acho que foi muito legal, assim. O que você quer falar mais? 

E- nada, é você que conta. Você acha que no seu caso de sua  experiência  profissional desse 

tempo,  você se formou antes  de um mês, você ficou, dois anos, e agora você está se  

envolvendo com pesquisa? 

Orquídea- É. 

E – Você pensa em fazer alguma pós-graduação, alguma coisa ligada a... 

Orquídea-  Eu estou fazendo pós em... gestão ambiental e recursos hídricos , não tem nada a 

ver com ensino, (nome do colega), até me propôs fazer mestrado em ensino de ciências que 

tem na UFS, estou pensando em fazer, mas estou decidindo, é o que você faz é esse? 

E – Eu faço de educação 

Orquídea-  Ah tá, quem é seu orientador? 

E – Inêz 

(risos)
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ANEXO III- TRANSCRIÇÃO DO GRUPO FOCAL 

 

Eu- Estamos ás 07:15, qual o limite de horário pra vocês? Porque é a noite e tem a volta pra 

casa...Então... 

DÁLIA- Eu moro no bugio! 

(Ruídos de discussão sobre rotas de ônibus e destinos) 

Eu- Mas qual o limite de horário então? 

CRAVO - Quanto você acha que demora? Uma hora e meia? 

Eu- Depende muito de vocês! 

ROSA- São quantas perguntas? 

Eu- São poucas, na verdade é um roteiro, deixa eu explicar! Ainda mais para Orquídea que 

chegou aqui hoje. È o seguinte, a minha intenção é que sejam discutidos os conflitos que os 

professores iniciantes passam, que vivenciam, se existem conflitos nos primeiros momentos 

de sua prática em sala de aula, a partir de três eixos principais: primeiro as expectativas, 

considerando que você só vive um conflito se algo vai diferente da sua expectativa, os 

conflitos mesmo, as dificuldades que se tem e como é a busca por resolver os conflitos, ou 

seja, como é que acontece o enfrentamento, em que momento começa a se enfrentar e a partir 

de que? De que forma? Então são esses três momentos geradores da discussão. Então, o que 

vocês vão discutir? A partir das suas experiências pessoais e do que vocês vivenciam dentro 

das escolas então não apenas da experiência de cada um mas do que vocês veem os outros 

professores passando, a sua relação com esse todo. Alguma dúvida? 

CRAVO -Não. 

Eu- Vocês podem pegar doces, salgados, tem suco, água, biscoito, é tudo de vocês, eu não vou 

comer tudo isso depois que vocês forem embora. Certo? 

Pronto. Eu iria me apresentar, apesar de que vocês todos já me conhecem de formas diferentes 

e em níveis diferentes, mas me conhecem da primeira entrevista, então eu sou formada em 

Biologia na UFS me formei em 2008.2 junto com “Violeta”, depois passei um tempo sem 

fazer muita coisa na minha vida, trabalhei com moderação de grupos antes, na SEMEAR, com 

comunidades de vários municípios do Estado e quando eu entrei no Mestrado em Educação, 

eu queria que minha metodologia fosse relacionada a discussão grupal, “Violeta” também foi 

uma das minhas incentivadoras quando ela pensou em fazer a pesquisa dela com grupo focal, 

mas não deu certo e por isso a minha luta que vocês viram pra tentar formar um grupo não 

natural, ou seja, um grupo que não existe, porque é fácil pro pesquisador chegar num grupo 

que já existe e ali fazer a pesquisa, mas vocês são um grupo que foi formado de forma não 
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natural, selecionados aleatoriamente, apesar de alguns terem alguma relação. Então o que eu 

peço é que já que nós temos uma limitação de horário, é que vocês sejam objetivos, não que 

deixem de falar alguma coisa, mas que sejam objetivos no falar e que nós tentemos nos ater 

aos eixos de, aos temas centrais. Eu tenho algumas perguntas pra nortear mesmo, mas vocês 

podem ir indo e eu posso nem acabar fazendo se vocês forem entrando nos assuntos de forma 

natural, então o que que eu vou fazer no grupo, eu só vou interferir caso fuja do assunto ou eu 

não entenda algo que vocês colocaram e é importante que todos participem então se alguém 

ficar muito calado, é importante intervir porque não adianta de seis só quatro falarem, já que é 

um número reduzido que é o número de seis, que pelo menos esses seis sejam efetivos na 

discussão. Certo? Alguma dúvida? 

Grupo- Não! 

Eu- Então primeiro...vocês entenderam qual o objetivo do trabalho? Não sei se ficou claro! 

CRAVO -Sim! 

Eu- Sim? Então primeiro  eu queria que vocês falassem um pouco, discutissem como é para 

um professor, quais são as expectativas de um professor de Biologia e aí eu queria que vocês 

focassem também na questão de Biologia, porque um professor de qualquer disciplina ele é 

um pouco diferenciado de outros, e vocês sabem que professor de Biologia numa escola não 

tem as mesmas demandas de um professor de Português e as aspirações, a escolha da 

profissão, como vocês colocaram na entrevista é uma coisa que também tem a ver com a 

nossa aptidão a certos conteúdos específicos, então se vocês puderem falar do geral, mas 

também ligado ao que é que é diferente com o professor de Ciências e Biologia? 

Então, antes de entrar na sala de aula, como é que o professor de Ciências imagina que será 

sua atuação como professor? Como é que ele imagina a escola? Os recursos? Os alunos? A 

relação com os outros professores? Com a direção, coordenação? Que tipo de experiência que 

você imagina, no momento que você pensou, eu vou ser professor? Quais as expectativas que 

ele tem antes de entrar na sala de aula? 

(breve burburinho, risos, é...) 

 CRAVO- È um voto de pobreza né? Que senti assim, vou ser professor, estou fazendo voto de 

pobreza, mas é como toda a minha vida assim, partiu da Biologia eu parti do princípio de 

entender assim como tudo funciona, então eu gostava da Biologia assim, entender como tudo 

funciona, na prática, no cotidiano e quando eu fiz licenciatura que eu tive um pouco de receio 

da sala de aula e eu falei assim, não vou encarar esse medo, porque eu tinha um certo medo, 

eu fui no 5° período pra sala de aula, não muito tarde, mas também não muito cedo, então eu 

me arrisquei, eu tinha o objetivo disso, de transformar os alunos em mini cientistas, assim, 
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não passar aquele conteúdo programado que tem, não só aquilo, mas também ensinar e passar 

um pouco da minha experiência, como eu tenho muita experiência fora de sala de aula, fora 

da universidade, de campo de pesquisa, então sempre tentei pegar essa minha motivação de 

conhecer as coisas fora dos livros e levar pros alunos.  

Orquídea- Você trabalhou com, como é que diz, alfabetização científica, você trabalhou nisso 

especificamente? 

 CRAVO- É...pelas limitações das escolas que eu trabalhei, porque eu tive uma experiência 

em colégio particular e público aí não da forma que eu tinha imaginado em fazer, mas assim 

com vídeos com aulas expositivas dialogadas, eu consegui, pegar um pouco da minha 

experiência, pegar os conteúdos dos livros didáticos e mastigar pros alunos dessa forma 

tentando iniciar os alunos dessa forma. 

Eu- Vocês também tinham esse objetivo assim de pegar alunos e transformar em pequenos 

cientistas e pensar no lado da Ciência? 

ORQUÍDEA - Sim, eu acho que sim! No meu caso sim! Era o meu pensamento mesmo! 

ROSA- No meu caso foi um pouco diferente porque na verdade quando eu entrei eu já entrei 

não querendo muito a licenciatura, eu entrei querendo a área da saúde, mas como tinha 

passado em licenciatura, vamos lá, encarar né? E aí entrei naquela crise, durante os primeiros 

períodos até o sexto período mais ou menos, metade do curso, se era isso que eu queria, se 

realmente iria dar certo na sala de aula, porque eu me achava muito tímida, me acho muito 

tímida, como é que eu iria levar isso pra sala de aula? Mas aí quando eu comecei a lecionar 

né? Na verdade inicialmente eu não tinha essa perspectiva como ele, de ter cientistas ou de 

realmente educar por amor, aquela questão da educação mesmo, de ser um educador, na 

verdade eu queria só ensinar, pegar meu dinheiro e só. Até porque eu estava naquela crise né, 

da licenciatura, mas conforme foi passando uns tempos na licenciatura a gente foi criando, fui 

criando um amor maior e aí eu tenho uma concepção hoje que talvez eu posso não conseguir 

talvez mudar um pouco a Educação, não sei se eu vou conseguir sozinha, mas eu tenho essa 

perspectiva hoje. 

Eu- Então quando você foi dar aula antes de entrar era sua ideia de aluna? 

ROSA- Isso.  

Eu- Vocês também? 

JASMIM- A minha ideia, é bem parecida com a dele assim, querer modificar aquela mesmice 

de sempre, daquele conteúdo programático que eu sabia que eu teria que cumprir, mas queria 

cumprir de uma forma diferente, com estratégias diferentes, e aí eu sempre buscava e comecei 

assim com essa vontade toda de mudar alguma coisa. Mas a minha intenção, quando eu 
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comecei mesmo, foi por amor a educação. Eu sempre quis ser professora desde o início da 

graduação eu quis ensinar e a minha iniciativa foi assim de vontade própria mesmo. 

DÁLIA- Eu acho que eu tive um pouco dos dois lados, eu entrei como “Rosa” querendo mais 

trabalhar na pesquisa, mas aí né, em meados do curso eu tive que lecionar, até porque eu 

precisava trabalhar né? 

JASMIM- É a maioria dos casos. 

DÁLIA-  Só quando eu precisava lecionar eu não fui só pelo dinheiro eu sabia que ao chegar 

na sala de aula eu  queria despertar o interesse dos alunos, pela ciência, queria utilizar 

estratégias diferentes, o problema é que nem sempre isso dá certo. 

JASMIM- Aí já vem outro ponto. A realidade é outra (outros repetem a frase) 

Eu- Deixa eu ver se vocês vão concordar comigo nisso que eu estou vendo, então as 

expectativas de vocês estavam mais centrados em vocês como professores do que seria a 

escola, o que seria a coordenação, como que seriam os professores? 

Grupo- É! 

Eu- Como se a atuação de vocês fosse o bastante pra mudar o que vocês viam como alunos? 

DÁLIA- Com certeza! 

JASMIM- Você entra com um planejamento lindo, mas na hora de aplicar este 

planejamento...aí aconteceram outras coisas. 

ROSA- Comigo em quase todos os casos foi assim . Eu montei um planejamento lindo, 

aquela coisa de tentar mudar, (coro concordando) as coisas que a gente vê na UFS, de que os 

professores falam, mas quando a gente chega lá na sala de aula a gente vê que não é bem 

aquilo que a gente tinha planejado. Perde tempo com muita coisa, hoje a realidade dos 

estudantes é outra, não é como a nossa, a nossa e talvez a anterior a nossa. Então assim, tem 

esse conflito, de planejamento com quando você vai colocar em prática. 

DÁLIA- Fora que a gente já tem tantas outras ocupações, tantas outras responsabilidades, tem 

que preparar material, as turmas cheias, carga horária também, então não dá tempo de você 

fazer tudo certinho, nem a escola ajuda, ás vezes a sala de aula também não ajuda e nem você 

tem tempo suficiente para preparar uma aula como você gostaria de preparar. 

VIOLETA- Quando eu entrei, quando eu comecei a trabalhar, eu também criei essa 

expectativa de tentar relacionar ciência com o cotidiano do aluno, fazer ele entender que 

aquilo tem uma importância na vida dele, que aquilo é importante e tal. Mas quando a gente 

começa, a gente vê, que tem todos esses fatores e também tem aquele negócio, a gente acha 

que aquele negócio, a gente acha que a nossa matéria é a preferida dos alunos, que é a mais 

importante porque ajuda a entender várias coisas e tudo mais só que só por ser Biologia, e aí 
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muitos alunos já não dão tanta importância porque matemática tem mais horários, Português 

tem mais horários, tem mais a nota e aquela cobrança dos pais, porque aquele pessoal com 

menos instrução acha que na escola se aprende escrever e contar, e assim o peso em casa já 

não é tão grande. 

ORQUÍDEA - E a relação com os professores é diferente né? Eles tem medo do professor de 

Matemática, porque eles a maioria dos alunos tem dificuldade,(Cravo concorda), eles tem 

medo do professor de Matemática... 

VIOLETA- E veem na professora de Português uma espécie de mãe pra eles  

(burburinho e comentários de concordância) 

ROSA- É a amiga né? 

VIOLETA- E aí assim, a gente fica naquele negócio, que vai chegar achando que os alunos 

vão achar tudo de maravilhoso do que você está falando, não importa a forma como você 

esteja falando, e não é! Você precisa conquistar, precisa mostrar porque você acha aquela 

coisa importante que você está falando e eles nem acham tanto assim, nem acham tão legal 

quanto você achou e quanto você achou quando você descobriu aquilo e você fala com tanta 

empolgação e eles nem acham tão empolgante assim, mas isso não pode tirar a nossa 

empolgação de falar, porque se a gente não fala empolgado, a gente nunca vai conseguir 

contagiar os alunos, mas assim teve essa questão que eu achei difícil assim, foi um impacto 

assim, nos primeiros dias de aula, assim eu já estudei em escola pública, fiz os meus estágios 

em escola pública e fui trabalhar em escola pública. Então eu já não fazia muitas expectativas, 

com relação a recursos, a estrutura da escola eu já estava consciente que minha sala ia ter de 

40 alunos pra lá, que iam ser meninos danados, agitados, por conta da idade porque eu 

também era agitada, então assim, nessa questão de recursos eu não criei muitas expectativas 

achando que eu ia contar com datashow, com televisão, então assim, eu já sabia que isso seria 

difícil. A gente chega na escola e vai logo perguntando o que é que a gente tem? A gente pode 

contar que, não tem muita coisa pra contar, a gente vai se virando. 

 CRAVO- É o básico né? 

VIOLETA- É uma televisão. 

CRAVO- Você chegar numa escola que não tenha uma televisão e um DVD, realmente... 

VIOLETA- Tem até uma televisão e um DVD, mas são várias salas, vários professores... 

JASMIM- Tem vários empecilhos né? 

VIOLETA- Você tem que marcar com muita antecedência,  

JASMIM- Às vezes não funciona, não tem cabo, não tem controle... 
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VIOLETA- A televisão funciona, mas o T tá quebrado, mas a extensão tá quebrada, o DVD 

estava funcionando até ontem, alguém deixou um CD dentro agora não sai mais. 

CRAVO- E tem 50 minutos pra dar uma aula né? Aí daqui que você pare com tudo sobram 15 

minutos... 

VIOLETA- É exatamente isso... 

ROSA- E tem que chamar a atenção né? A atenção dos alunos... 

VIOLETA- E você não tem esse suporte, alguém pra organizar toda essa parte estrutural 

porque você chega e pergunta como é que resolve isso, ah é quando fulano de tal chegar, o 

diretor, só com ciclano é que resolve isso, aí é o recurso da escola como é que tá? Não pode 

pagar pra consertar porque tem todo outras coisas financeiras e fica lá o DVD quebrado, é 

tudo muito burocrático. 

DÁLIA- E não é só em escola pública. Eu ensinei só em escola particular, e também tinha os 

mesmos problemas de disponibilidade, de laboratório, lógico que tem um laboratório, que 

escola particular de nome né, tem que ter um laboratório. 

ORQUÍDEA - Todos dizem que tem, até de robótica, mesmo que não funcionem, mas tem! 

DÁLIA- Justamente, o laboratório não cabia os alunos, ou ficava metade fora metade dentro, 

ou pedia pra todo mundo uma parte sentar nos bancos e outra sentar no chão aí ficam aquela 

menininhas né? Aquelas mocinha “patys” sentarem no chão era uma luta né? Não pode sentar 

no chão, fica em pé, aí é a mesma confusão, são os mesmos desafios, os mesmo conflitos. 

Eu- Mas quando falaram assim pra vocês, próxima semana você vai começar a dar aula, como 

é que vocês se prepararam, porque “Violeta” falou que vocês já sabiam como seria, não sei se 

todos já sabiam, já tinham passado como estudantes e como professores pelas mesmas 

experiências, ou seja, escola pública ou particular que vai pra outro tipo de escola, como 

vocês se prepararam pra essa dificuldades que vocês previam? 

 CRAVO- Fiquei assim, é inocência assim dizer que alguém tá preparado pra sala de aula na 

função de professor é uma coisa nova, na vida de quem tá começando, mas todo mundo traz 

uma bagagem consigo mesmo né? Experiência como alunos, nossos pais, de nós mesmos 

então a gente já vai pra sala de aula ciente que vai enfrentar... 

DÁLIA- Como aluno, experiência acumulada mesmo, 

ORQUÍDEA - E até seminário que você apresenta, você tá por um momento naquele papel 

ali. 

 CRAVO- Sim, de preparação mesmo, de conhecimento... 

ORQUÍDEA - Você tem que lidar com aluno... 

 CRAVO- Mas treme, falar que não treme, treme... 
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ROSA- Dá um friozinho na barriga... 

VIOLETA- Lógico, qualquer trabalho novo, mesmo agora que a gente já tem experiência, 

quando diz próxima semana você começar em tal escola...Ui, dá um friozinho... 

DÁLIA- Você não sabe como vai ser a recepção dos alunos, a escola, 

VIOLETA- A escola toda, a coordenação, os colegas, como é que vai ser 

CRAVO- Eu acho que tem que ter cara de pau... 

ORQUÍDEA - Eu acho que tem que ter muito disso. 

 CRAVO- Você chega na cara de pau lá e você fazer o seu trabalho, falar assim, não estamos 

preparados pra fazer isso, claro que nem todos estão, tem aquelas pessoas mais inseguras, 

mais tímidas, aquelas que não dominam o conteúdo, que vai se enrolar, mas tem que tá 

preparado, eu falei com... 

ROSA- A minha inquietação é essa assim, quando chega na sala de aula, não é nem a agonia, 

porque todas as salas você vai encontrar alunos danados, mas a minha inquietação é você 

entrar na sala de aula, dar o conteúdo naquela animação que a gente tem por gostar da 

disciplina e ver caras no além assim, entendeu? Nem aí, a minha inquietação é essa! 

JASMIM- Mas aí aos poucos você vai achando um jeito de chamar a atenção daquele que 

aparentemente não está nem aí, por um nome por uma coisa que você vai vendo que ele sabe, 

que ele gosta, no dia-a-dia aí você já chama e aquele que já estava concentrado na sua aula se 

concentra ainda mais, e assim você não vai conseguir a atenção de 100% doa alunos 100% da 

aula (Cravo concorda) é muito difícil, pode acontecer mas é difícil. 

Eu- Deixa eu fazer uma pergunta então vocês falaram que quando vocês entram na sala de 

aula vocês tem uma bagagem do tempo que você era estudante, da sua vida pessoal, familiar, 

vocês já foram alunos, então quando você entra numa sala de aula como é que vocês 

esperavam que fosse? Para ter essa decepção quando viram o que é? 

JASMIM- A preparação que eu acho, claro que você tem uma preparação quando a gente 

chega, mas não existe a preparação perfeita, toda turma nova que você chega é um frio na 

barriga que dá, acho que você pode ter 10, 20 anos já de profissão, acho que toda turma nova 

que você via entrar você já entra naquela expectativa, será que eu vou dominar essa turma, 

será que eu vou conseguir dar contado recado aqui? E cada turma é diferente eu acho que até 

hoje eu não me sinto totalmente preparada pra encarar, porque é uma surpresa! A sala de aula 

é uma surpresa... 

ROSA- è uma coisa nova, são caras novas né? 

JASMIM- Tem turmas que você domina completamente que dá uma aula ótima, a mesma 

preparação que você tem pra dar aula numa turma você tem pra dar aula em outra, às vezes 
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você dá uma aula 100% numa turma quando chega na outra 20% e aí você se sente com 

aquela sensação de derrota, pelo menos eu me sinto assim. 

DÁLIA- É isso mesmo! 

JASMIM- A turma não participou, os alunos conversaram o tempo todo, quando chega na 

metade da aula aí você: E agora? Eles não estão me ouvindo? Eles não estão entendendo o 

que eu estou falando? Você percebe, professor percebe quando tá sendo entendido. E aí, acho 

que a preparação é o dia-a-dia, é a experiência mesmo é a prática e você conhecer a turma. 

 CRAVO- Experiência é importante, experiência conta, mas quando eu ia começar numa sala 

de aula, não tem uma receita, como uma receita de bolo né? Mas eu tive diversos professores 

na minha vida, eu era um nômade na escola eu tive no ensino fundamental e médio eu passei 

por 8 escolas até chegar na faculdade, então eu tive diversos professores então eu tentei pegar 

o melhor de cada um deles , tal professor é legal ele tinha tal técnica massa pra lidar com 

alunos problemáticos, pra motivar aula pra o aluno prender a atenção então eu tentei pegar um 

pouquinho de cada bom professor que eu tive. Eu sempre tive raiva de professor picareta, eu 

acordar 7 horas da manhã pra ir pra escola pro professor enrolar, me dá agonia, e foi uma 

coisa que eu falei pra mim mesmo, se for pra ser professor, pra ser picareta saio da sala de 

aula, então eu não vou pra sala de aula pra enrolar. Então eu tentei pegar um pouquinho de 

cada bom professor que eu tive pra poder tentar ser um bom professor. 

Eu- Você acha que todo mundo faz isso? 

DÁLIA- Com certeza! (burburinho de concordância) 

JASMIM- Mais aí vem a pergunta...o que seria o bom professor? Quando eu fui aluna, 

durante muito tempo a maioria dos professores eu não achava bom, eu achava a minoria é que 

eu achava bom e aí quando eu cheguei no ensino médio eu comecei a observar o 

comportamento de um professor e eu vi que o desempenho do professor na verdade o seu 

aprendizado depende muito mais de você do que do professor, às vezes o professor tem uma 

didática um pouco não muito agradável que isso vai de pessoa pra pessoa, mas se você tentar 

entender aquilo que ele tá te passando por menos didático que ele seja, talvez você consiga 

aprender alguma coisa e é isso que a gente tem que tirar né? Que isso depende muito mais dos 

alunos do que da gente. Tentar tirar de bom o que o professor tem, que na verdade eles 

querem aquele professor perfeito...aquele que leve jogos, que dance, que grite 

ORQUÍDEA - é isso que eu dizer porque não é .... (ruídos de conversas) não é o perfeito é 

como ele falou pegar o jeito melhor de cada um pra poder tentar... 

 CRAVO- Você sente a diferença de um professor pro outro assim 
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JASMIM- Sente a diferença claro mas eu acho que é mais fácil o aluno se adaptar ao 

professor 

ORQUÍDEA - Você sabe até quando ele sabe ou não do que ele tá falando. 

CRAVO- Principalmente de Física e Matemática, então sempre tive dificuldade nessas duas 

matérias, mas teve um pré-vestibular que eu fiz com dois professores um de Física outro de 

matemática que eu fiz eu não sei porque eu não tõ aprendendo essas merdas dessas matéria, o 

professor conseguiu que eu aprendesse, conseguiu que me interessasse pela disciplina 

DÁLIA- Mas não era você que estava interessado por conta do vestibular... 

CRAVO- Não, porque eu já vinha de uma preparação também, eu já vinha 

VIOLETA- Não mais eu acho que a forma como o professor trabalha a disciplina, a 

empolgação que ele demonstra assim, o modo como ele trata aquele assunto cativa 

ORQUÍDEA - Como ele falou de Matemática e física, é que essas disciplinas tendem a estar 

num patamar de “Ah eu não consigo” (ênfase) aquela coisa meio inalcançável e os 

professores mantem elas nesse patamar, eles gostam de manter isso daí e tem professor que 

desmistifica isso daí. que diz: “Não, pode ser, pode ser!” 

VIOLETA- Tem muito professor que tem essa facilidade com cálculos são geralmente 

pessoas muito introvertidas (ORQUÍDEA - é!) e aí eles sabem fazer as coisas sabem, mas tem 

uma dificuldade imensa de comunicação, de passar isso. Acho que isso é o problema da 

matemática e da Física é esse, que o professor ele passa meio sem querer passar, sem querer 

dar o presente pro aluno, passa meio amarrado, o aluno não capta a história direito e aí vai 

levando...  

JASMIM- Acho que também pela dificuldade que ele teve na graduação né? Ele teve muita 

dificuldade nas disciplinas de graduação e buscaram muito pra passar numa disciplina e 

acham que os alunos deles tem que fazer a mesma coisa, tem que buscar bastantes 

ORQUÍDEA - Mas aí eles não tem a maturidade... 

JASMIM- Eu já vi muitos professores de Matemática falando isso. 

 CRAVO- Pra não fugir da Biologia né? Falar (risos) só de Física e Matemática...Não posso 

falar muito dos professores de Biologia porque Ciências e Biologia pra mim passavam batido 

porque eu lia tudo, porque eu gostava pra caramba, mas é uma coisa minha não sei se é geral 

de Biólogos, eu odeio estatística e cálculos odeio essas coisas. 

ORQUÍDEA - Eu não, não, ecologia é só cálculo. 

 CRAVO-  Taí a importância, mesmo na Biologia de um bom professor, no ensino médio 

você pega aquelas coisas de genética, num esse tempo todo, mas também tende cálculo,  

probabilidade e estatística. 
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VIOLETA- Agora aqui voltando aquele negócio que Ann falou, das turmas que a gente foi 

aluno, mesmo assim a gente esperava encontrar outros alunos diferentes da gente, a gente cria 

uma  em relação aos alunos, que eles vão gostar de tudo, que eles vão se empolgar com tudo 

eu ia dizer assim. 

JASMIM- Eu já ia falar disso! 

VIOLETA- Minha turma de ensino fundamental, poucas escolas públicas na minha cidade de 

interior pequenininha, então aquela turminha da 1ª até a 8ª série tinha uns danados e tudo, mas 

assim eram três danados que quando o professor olhava com  aquela carinha assim cara feia, 

que dava uma chamada, eles já se aquietavam e eu via que o professor conseguia dar aula, 

hoje em dia eu já vejo isso um pouco diferente e acho ainda que porque, porque eu acho que 

antigamente e lá onde a gente estava a escola pra gente era um meio de ascensão social. – 

Você tem que estudar pra ser alguém na vida. Você tem que estudar pra poder se formar e ser 

alguém na vida. E é tanto que dessa turma, a maioria fez faculdade, vocês podem dizer – Ah 

que óbvio, todo mundo faz faculdade hoje em dia, não gente de interior não é todo mundo que 

faz faculdade não! Tem muita gente que volta pra roça, que veio de roça, o pai veio pra cidade 

e bota na escola, termina a 8ª série e volta pra lá, vai cuidar da lavoura, quando não volta vai 

trabalhar em mercadinho porque tem que ganhar dinheiro imediato, tem muita gente que vai 

fazer muitas outras coisas e na minha turma que fez o curso superior, então eu vejo isso assim, 

que era um turma que dava um valor pros estudos, que tinha essa cultura que o pai saia da 

roça pra botar na escola, sabe? E se você tá na escola, você tem que estudar então mesmo os 

bagunceirinhos, tiveram uns, pelo menos os mais bagunceiros do Ensino médio eles 

completaram e foram fazer alguma coisa. 

Eu- “Orquídea” trabalhou no interior, você acha que seus alunos são diferentes realmente? 

ORQUÍDEA - Eu acho que eles estavam lá porque eles queriam, tem esse diferencial 

também, porque eu trabalhei com EJA de 18 a 30 anos, e tinha pessoas de 40 a 60 anos que 

estavam lá porque queriam, porque tinham vontade de estar ali, isso muda muita coisa... 

CRAVO- Motivação né? 

ORQUÍDEA - Eles não vão lá por serem obrigados pelos pais né? 

JASMIM- Mas hoje também já mudou no interior também, os alunos eles já começam a eles 

pararam a ver o sentido da escola entendeu? A escola meio que perdeu o sentido, mesmo que 

a gente entenda que a escola tem muitos outros sentidos de socialização e tudo mais, mas isso 

tinha um peso muito grande antigamente, a questão do... 

Eu- Vocês acham que seus alunos eram piores do que sua turma, quando você era aluno? 

DÁLIA- Sim! 
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ORQUÍDEA - Com certeza! 

VIOLETA- Sim com certeza mais desinteressados! 

ROSA- Interessante o que ela falou do EJA! Você ainda tá no EJA não né? 

ORQUÍDEA - Não, acabou já. 

ROSA- Que eu falei a você que eu ia começar. Eu já iniciei no EJA daqui da capital, e eu 

percebo a diferença realmente, eles lá eles tem uns que pagam do próprio salário, mas vão por 

diversão pra escola mesmo pagando do próprio bolso, outros são os pais.. 

VIOLETA- Aqui na cidade? 

ROSA- Sim. Então realmente pode ser que tenha essa diferença que “Violeta” falou do 

interior né?  

VIOLETA- Hoje eu já não vejo tanta diferença, os alunos hoje mesmo sendo do interior ele já 

não vê mais a escola como motivo de ascensão como tinha um aluno falando pra mim bem 

assim, eu falei, menino você tem que estudar pra você se formar, aqueles velhos incentivos 

que nossos pais diziam e a gente achava maior chatice, mas que agora a gente vê que isso 

pode funcionar de alguma forma, você tem que estudar, pra ter seu emprego, formar sua 

família não precisar depender de ninguém, - Ah professora, pra isso a gente não precisa 

estudar não, meu primo foi morar em Santa Catarina ele é pedreiro lá e aí quando eu 

completar 18 anos eu vou pra lá e ele só tem até a quarta série, eu já estou na 6ª! 

(risos de todos) 

ORQUÍDEA - Realmente carregar tijolo a vida toda (risos) 

ROSA- São as facilidades né? Hoje em dia... 

JASMIM- Um alunos meu da 7ª série, 8° ano agora, não época 7ª série ainda, (nome do 

aluno) ele tinha 14 anos ele abandonou a escola pra trabalhar como servente, começou 

trabalhando como servente, como ajudante de pedreiro e aí ele chegava bem cansado, e a irmã 

dele sempre lutando pra ele continuar na escola, que ele morava com a irmã, aqueles 

problemas de família e ele sempre dizendo que queria ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, 

abandonou a escola pra ser servente, encontrei com ele um dia desses, ele já tinha dois anos 

de abandono da escola e ele falando:- é professora agora eu estou querendo voltar pra escola, 

mas tá difícil né? Saí da casa da minha irmã, casei, já estou com um menininho aí, vai nascer, 

estou querendo voltar pra escola que essa vida de ficar de servente não é muito boa, quero ver 

se consigo alguma coisa melhor na vida. 

Eu- Mas a que vocês atribuem essa diferença de geração? Porque não é muito longe vocês dos 

seus alunos? 

VIOLETA- Mas é a geração muda...Muda a cada ano...  
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DÁLIA- Muda o tempo todo! 

ROSA- Mas ó também tem uma relação que é a tecnologia né? Eu acho... 

 CRAVO- Eu sou novo, mas eu sou da época da palmada ainda. 

ORQUÍDEA - é sério? Você pegou isso? 

VIOLETA- Eu peguei também! Palmada, palmada mesmo... 

 CRAVO- Com uma professora, peguei! Ela arguia tabuada, com dois alunos e quem 

respondesse atrasado ou quem não soubesse ela dava uma palmada na palma da mão! 

ROSA- Eu peguei balanço só! 

(risos) 

JASMIM- A estrutura familiar também mudou bastante, a gente não é tão velho assim... 

ORQUÍDEA - Mas dá pra perceber... 

JASMIM- A estrutura familiar é bastante diferente, a gente acho que aqui o respeito com pai e 

com mãe, pelo menos eu com minha mãe eu não levantava a voz com minha mãe e hoje os 

meninos falam como se tivesse falando com um amigo. E isso reflete na escola. 

Eu- Então essa diferença de geração entre professor e aluno é um problema nessa 

comunicação, nesse entendimento com o alunos? 

JASMIM- O respeito também, já não é o mesmo! 

CRAVO- Falando por mim, eu tive uma iniciação a docência diferente do comum, eu fui um 

aluno de iniciação à docência, um programa da universidade com o MEC, então eu fui 

preparado pra tá na sala de aula, eu não fui largado lá não, antes de ir na sala de aula eu tinha 

que me preparar, eu assisti duas semanas com a professora titular pra assumir, e eu tinha que 

ir pra sala de aula com o recurso pronto, então eu não fui largado na sala de aula, eu fui 

formado pra entrar na sala de aula, então isso tudo e eu tinha colegas, eu era o único homem 

na turma de iniciação à docência, eram seis meninas e eu era o único homem, a diferença 

mudava, dos alunos com elas e comigo, parece uma coisa bizarra de falar mas não.  

JASMIM- Mas é! Isso nas escolas é bem normal! (coro de concordância) 

CRAVO- Os alunos, assim, tinha assédio de todos os lados, das meninas comigo e dos 

meninos com elas, mas assim a questão de lidar com os problemas, porque fomos preparados 

pra ir pras salas de aulas, mas pegamos as piores escolas, escolas públicas de periferia, daqui 

de Aracaju que tinham vários problemas sociais, vários problemas de alunos com alunos, 

alunos com professores, professores com coordenação, então era um...a gente foi colocado lá 

num tiroteio cego né? No escuro e aí quando a gente sentava nas nossas reuniões pra discutir 

como estava sendo a nossa vivência em sala de aula, os problemas que elas relatavam não 

acontecia comigo, elas tinha muita dificuldade em conseguir ministrar uma aula, elas estavam 
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preparadas como eu também estava preparado, porque a nossa preparação era a mesma, os 

nossos recursos eram os mesmos, e os relatos delas eram muitos trágicos comparados aos 

meus, eu conseguia pelo mesmo ministrar a aula com dificuldade, tinha as minhas 

dificuldades, mas o desrespeito com elas, assim da turma em geral era diferente, era mais 

complicado pra elas do que comigo.  

ROSA- Eu tenho um amigo que falou isso pra mim. Ele falou também, eu não sentia porque 

eu não tinha conversado com outra pessoa de outro sexo, mas ele falando isso e eu lembrando 

do relato de um amigo meu, ele fala que realmente existe essa diferença, entre uma relação do 

professor homem, né? Com uma professora mulher. 

JASMIM- Eu acho que o homem, ele passa uma autoridade maior, uma aparência de 

autoridade. 

VIOLETA- É a sociedade que é machista né? 

ORQUÍDEA - É mais de quem tá vendo né? 

DÁLIA- è isso que eu acho! 

ORQUÍDEA - é isso vem dos alunos, é a partir deles! 

ROSA- E olhe que na Biologia tem mais mulher né? Do que homem! 

VIOLETA- Eu acho que isso existe também, mas que também é relativo, porque na escola em 

que eu trabalhava, a diretora reclamava muito porque que você consegue manter os alunos na 

sala e fulano, macho, não consegue? Na de fulano os alunos tão toda hora saindo da sala, olha 

a bagunça que tá lá a sala, todo mundo gritando e não sei o que lá...Então acho que assim, 

existe sim isso, isso é verdade, a princípio, mas pra manter essa autoridade vai da sua postura, 

(concordância geral) mas quando a princípio a mulher já sente aquele peso maior.  

JASMIM - A princípio vale!  

ROSA- Demonstra né? 

VIOLETA- Na sociedade machista a gente tem que ser duas vezes mais. 

ORQUÍDEA - Vocês já falaram que depende muito da primeira aula. 

CRAVO- è isso que eu ia falar, a primeira impressão é tudo! 

ORQUÍDEA - Tudo depende da primeira aula! De como você se impõe na primeira aula. 

ROSA- è um teste pros alunos a primeira aula. Não é nem pro professor é pra eles, eles 

podem sentir como é o professor e aí eles podem... 

VIOLETA- Eles testam o professor... 

ORQUÍDEA – É. 

VIOLETA- Na primeira aula eles testam não, eles testam o primeiro mês inteiro o professor, 

de todas as formas que eles acharem pra testar. 
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 CRAVO- Mas tem que ter cuidado, olhe eu fiz uma besteira, eu assisti as duas primeiras 

semanas de aula com a professora titular né? E era mulher, ela era formada pela UNIT e num 

tinha muita diferença de idade, ela era jovem também, e ela penava com a turma com os 

alunos, ela não conseguia. E eu ali sentado no fundo – Meu Deus! estou ferrado com isso! Só 

pensando em como que eu ia resolver o negócio. Aí tudo bem, duas semanas assistindo aí 

chegou minha vez de atuar, pra assumir a turma mesmo, mas eu dei uma bronca! Eu já fui 

com um texto preparado na minha mente, dei uma bronca eu falei o caralho assim pra eles, 

falando palavrão, mas foi a pior coisa que eu fiz... 

VIOLETA- Pior? Pior em que sentido? 

CRAVO- Pior porque realmente, todo mundo ficou assim né? Mudo! E eu dando bronca, 

falando que tudo daquilo que eu assisti com a professora era um absurdo eu não ia aceitar 

aquilo, que comigo não ia acontecer aquilo, que aluno não...eu estava tentando ser, passar 

minha autoridade de professor, mas eu estava sendo um pouco autoritário. Foi uma coisa que 

eu confundi autoridade com autoritarismo. 

ROSA- Estava desabafando também né? 

CRAVO- Também um pouco. A primeira aula eles ficaram mudos, estáticos, depois, não sei 

se foi nessa questão de testar, de provocar o professor começou de alguns alunos comigo, tem 

alunos que você percebe que vai dar problema logo de cara. Tinha um aluno que ele era 

homossexual, visivelmente, ele não escondia isso que foi o aluno que tentou, não sei se ele 

não foi com minha cara ou não sei o que aconteceu, mas... 

VIOLETA- Ou foi demais... 

CRAVO- Ahn? 

VIOLETA- Ou foi demais, ou foi muito com sua cara, (risos) porque existem formas e formas 

de chamar atenção! 

CRAVO- Não mas...o pior que eu não podia tirar aluno da sala de aula, lá na secretaria falou 

isso, faça de tudo, mas não tire da sala de aula. Então... 

ORQUÍDEA - que é isso que eles querem né? 

Eu- Como vocês esperavam que fosse essa relação com a coordenação? 

 CRAVO- Foi péssima assim. 

Eu- Porque a gente como aluno talvez não tenha essa visão de como é a relação do professor 

com a coordenação então é uma coisa nova! 

VIOLETA- A gente não tem....a gente não tem mesmo! Quando a gente é aluno a gente nem 

imagina... 

ORQUÍDEA - Não tem apoio nenhum! 
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ROSA e DÁLIA- É, é isso mesmo! 

VIOLETA-  A gente pensa é professor e ele volta e tal... 

ORQUÍDEA - Eu me senti desamparada em relação a isso, né? O projeto que eu trabalhei era 

uma proposta nova, estava todo mundo perdido, ninguém sabia como é que ia funcionar, 

porque, eu falei pra Ann, mas não falei pra vocês que era uma proposta interdisciplinar com 

os quatro professores um de cada área, trabalhando ao mesmo tempo na sala de aula, então a 

gente fazia os planejamentos todos juntos, e pegava os eixos e cada um seria... 

CRAVO- No EJA isso? 

ORQUÍDEA - É! Era PROJOVEM Campo e aí a gente não tinha muito claro como é que isso 

ia funcionar mesmo, e a gente se sentia desamparada. 

VIOLETA- E a coordenação também não sabia... 

ORQUÍDEA - É eles também não sabiam, isso funcionou na minha turma, teve turmas que 

não funcionou, então eu acho que depende dos profissionais, da disponibilidade deles... 

ROSA- Eu não posso falar de escola pública, porque eu não trabalhei em escola pública, mas 

particular eu sinto uma dificuldade dessa relação com o  

DÁLIA- é muita cobrança! 

ROSA- é tipo como se eles vivessem em um canto e os professores em outro eu sinto isso, 

essa indiferença deveria na verdade ser o contrário né? Deveria se juntar, pra poder a atuação 

ser melhor, eu penso dessa forma.  

VIOLETA- Humrrum, Eu também penso isso assim...como professor a gente tem 

pouquíssimo tempo de se reunir com os professores pra falar das turmas, pra saber o que tem 

em comum, pra saber se o que acontece na minha turma acontece na sua também, acho que a 

gente tem muito pouco tempo de falar. 

ORQUÍDEA - E também que tinha o grupo de apoio assim. 

VIOLETA- É não tem isso! 

 CRAVO- O tempo é ali nos intervalos das aulas,  

ROSA- É nos intervalos... 

CRAVO- Você comendo, lanchando, corrigindo coisas e conversando. 

VIOLETA- É mas assim mas com um, o outro tá lá tomando um cafezinho, o outro tá lá nbo 

banheiro, tem um que tá imprimindo um prova, então assim você não tem muito tempo pra 

falar com isso, e acho que a coordenação poderia fazer esse link né? Fazer essa mediação e tal 

CRAVO- Que tempo? 
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VIOLETA- Mas é aquela questão como ela mesmo falou né? Eles tão lá em um outro mundo 

com vários papéis, com toda a parte burocrática da escola e tal e a gente fica assim fazendo as 

coisas assim dividindo em gavetinhas né? 

ORQUÍDEA - Mas isso eu acho que é um papel de administradores e não coordenadores, né? 

VIOLETA- É tem isso! 

ROSA- O coordenador é pra coordenar a escola, os alunos e o professor. 

ORQUÍDEA - E não pra tratar de burocracia. 

ROSA- Eu acho isso também, coordenar não é mandar, é você amparar realmente né nas 

dificuldades. 

Eu- Vocês esperavam que fosse como? Vocês esperavam que quando chegassem lá e o 

coordenador ajudasse...? 

Ao mesmo tempo: Amparassem, ajudassem, fosse compreensivo, acolhessem... 

JASMIM- A gente esperava um acolhimento melhor... 

CRAVO- Sim...um acolhimento melhor 

JASMIM- Por parte da coordenação, mas é porque a gente chega na escola e a gente 

praticamente é jogado na sala de aula. E aí se virem.  

Eu- E dos colegas? 

VIOLETA- (Risos) Dos colegas... 

DÁLIA- Dos colegas quando não tem concorrência né? Porque às vezes existe, mesmo se for 

de disciplinas diferentes, em algumas escolas eu sinto, que existe uma concorrência. 

CRAVO- Eu via um falando mal do outro... 

DÁLIA- é nesse sentido também... 

CRAVO- Eu tinha professores lá de 27 anos de Estado e tudo mais, professores já maduros 

velhos e eu garotão chegando lá na escola aí chegavam aqueles mais radicais: - Ah você não 

venha com novidade não, que isso não dá certo não! Bem desmotivando total assim. Aí 

professor aqui fulano de tal começou a chegar aqui com ideias novas e eu falei : - Você vai se 

ferrar! Você vai ferrar! Aluno não merece esse esforço! Já tinha professores que chegavam lá 

na secretaria chorando, tremendo, com problemas com alunos, então eu já vi de tudo assim. 

ORQUÍDEA - Essa coisa de problemas com alunos, geralmente, quando você chega na sala, 

você já sabe quem vai te dar problema. E ele provavelmente vai dar problema pra todos os 

professores, então porque não juntar todos os professores  pra trabalhar com aquele aluno que 

tem problema né? Isso aí poderia ser feito! 

VIOLETA- Então é disso que eu sinto falta, porque a gente fica agindo individualmente... 

ORQUÍDEA - É verdade... 
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VIOLETA- Sem saber como é que tá agindo, oque é que o outro tá fazendo, às vezes a gente 

tá fazendo uma coisa e vem o outro e tá fazendo exatamente o contrário, aquilo nunca vai 

mudar... 

ORQUÍDEA - Por isso que eu via vantagem de como eu trabalhava, a gente se reunia muito, a 

gente se reunia mais do que dava aula né? 

ROSA- Agora existe um porém também né? Quando se marca reunião pedagógica, poucos 

professores vão, não sei se vocês já perceberam? 

DÁLIA- escola particular...tem que ir! È obrigado! 

ROSA- Mas até em escola particular às vezes é uma dificuldade! 

DÁLIA- e nesse caso em escola particular, acho que os próprios professores: - poxa! Vai ser 

no Sábado! A gente só tem o Sábado pra sair e vai ser a reunião no Sábado, então parte 

também dos professores né? E acho que essa questão que você falou de se um aluno tiver com 

problema cabe aos professores se reunir pra resolver, acho que cabe também a mediação no 

caso da coordenação pra resolver aí, né? E eu também tive dificuldades na escola em relação 

aos alunos, pois como eu trabalhava na escola particular o aluno sempre tem razão. 

ORQUÍDEA - Por causa do dinheiro! 

DÁLIA- É já chegaram a me dizer assim, olha aquele aluno ali, fulano de tal, não fale assim 

com ele, não fale alto com ele, porque tudo do pai dele é processar o professor, então tudo que 

o aluno fizer você releve um pouquinho. Então você fica de mãos atadas! 

VIOLETA- O pai tá criando um monstro! Esse pai tá criando um monstro! 

JASMIM- o aluno já está mandando no que o professor vai fazer praticamente! Ele já tá 

ditando as regras em sala de aula! 

DÁLIA- Justamente, então eu tinha muito esse problema assim, pros outros alunos você pode 

fazer isso, mas pra aquele dali o pai é enjoado você não faça não! 

Eu- Então há uma certa advertência dos outros professores em relação a alguns problemas? 

Isso te ajudava na relação com os alunos? Essa interação entre os professores? Ou era só pra 

te alertar de alguma coisa específica assim? 

DÁLIA- não! Essa questão era com a coordenação, a própria coordenação é que passava isso 

para os professores, essa questão de que você não podia falar de um jeito ou de outro com o 

aluno. 

Eu- Ah entendi! 

ROSA- Então ela não estava te apoiando né? Ela estava te controlando! 

DÁLIA- Controlando! Não existia esse apoio, então você... 
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JASMIM- O que tá faltando na verdade é o apoio da coordenação no sentido de auxiliar como 

trabalhar com determinado aluno ou talvez uma punição... 

Eu- Você tinham uma certa autonomia de como trabalhar? 

DÁLIA- Não! 

JASMIM- Eu tinha! 

ROSA- Em escola particular não! 

VIOLETA- E você nunca tem autonomia total né? Sempre tem uma subordinação... 

ORQUÍDEA - Eu não tinha total, mas tinha bastante assim... 

CRAVO- Eu acho que são duas discussões assim, escola particular e pública são duas 

discussões. 

Eu- Quem disse não foi quem trabalhou em escola particular? 

JASMIM- Em escola pública eu acho que a gente tem uma autonomia melhor em sala de aula.  

Eu- O que que era controlado de vocês no caso? 

ROSA- Tudo! Era dessa coisas que ela falou que também acontecia comigo, né? E realmente 

você não pode falar, de lidar com aluno. Você tem que policiar tudo que você vai falar! Eu já 

fui quase ameaçada por preconceito racial, pela forma como eu falei com um aluno, então pra 

você ver né? Como essas coisas aconteciam né? Esse controle. 

Eu- Mas do planejamento e da execução das aulas tinha esse controle? 

ROSA- Já aconteceu comigo! Da coordenadora tentar mudar minha prova , porque ela achava 

que... 

JASMIM- Já aconteceu comigo também! 

ROSA- Eu até questionei com ela porque ela não era formada em Biologia, eu também não 

era mas eu tinha um conhecimento maior que ela que era formada em Pedagogia né? E assim 

eu tentei questionar com ela, porque mudar as questões? Qual o fundamento? Ela queria 

mudar as minhas questões? 

CRAVO- Como a estrutura? Ou os conteúdos? 

ROSA- Os conceitos! Conteúdos isso. 

DÁLIA- Não! Em relação a questão de conteúdo, estratégia, metodologia, nunca foi 

questionado não pela coordenação não, mas em relação aos colegas eles sempre soltavam uma 

piadinha – Oí ela né? Se eu levasse os alunos pra fazer uma visita né? Pra trabalhar... 

Diziam;- Ela já gosta de passear né? 

 CRAVO- É acha que é passeio! 
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DÁLIA- Acha que é passeio! Sempre nas reuniões quando eu dava alguma ideia pra gente 

fazer uma aula diferente, era esse tipo de comentário que sempre surgia, como se o professor 

de Biologia pra fazer uma aula prática, era passeio e não era uma aula. 

ORQUÍDEA - não tem peso de seriedade assim né? 

VIOLETA- Na escola onde eu trabalhava eu não tinha esses problemas assim com colegas 

porque eram a maioria era jovem, era todo mundo contratados, na escola tinha 10 professores 

e 9 eram contratados e um efetivo, então era todo mundo muito jovem, todo mundo muito 

cheio de ideias, todo mundo fazia suas coisas, então ninguém estava tomando isso como 

radical, nada disso, mas acho que se a gente tivesse um tempinho maior pra conversar entre a 

gente, um tempo organizado entre os colegas eu acho que isso ajudaria melhor a gente a lidar 

com os problemas de sala de aula, a gente se encontrava corrido, na hora do intervalo, quando 

eu conversava alguma coisa direitinho com eles era quando eu os encontrava na rua, no meu 

momento de lazer e sentávamos lá e conversávamos: e fulano de tal, menina estou com aquele 

problema! E começava a falar, ela falava da aula dela eu falava da minha e assim que a gente 

ia começando a descobrir alguma coisa que poderia me ajudar em sala de aula. Mas na escola 

mesmo, muito difícil, até porque quando tem as reuniões pedagógicas, já tem todo um 

esquema, um monte de coisas pra se discutir, e fica aquele negócio muito organizado... 

ORQUÍDEA - Que supostamente são mais importantes, mas que na verdade na prática não é 

aquilo né? 

VIOLETA- Então, depois de discutir isso tudo, você já tá cansado, já quer ir pra casa, você 

não tem um ambiente favorável pra tá discutindo coisas de sala de aula mais.  

Eu- Com relação à formação? Vários de vocês citaram que não queriam ser professores antes 

de entrarem na formação inicial, mas a partir do momento que vocês foram professores, R 

ainda está em formação, ela pode ainda dizer o que ela espera, vocês não, já passaram por 

isso, o que é que vocês esperavam que a formação te desse pra que pudesse atuar como 

professor?  

ORQUÍDEA - Eu fiquei muito frustrada!(risos) 

Eu- Vocês já disseram que não tem receita de bolo? Mas o que vocês esperavam? 

CRAVO- Preparação. Eu sempre achei que eu ia sair preparado da universidade! 

ORQUÍDEA - Eu achava também! 

VIOLETA- Também, também! 

ORQUÍDEA - Eu achava que eu ia sair uma professora! 

DÁLIA- Eu ainda saí meio iludida, eu saí meio iludida! 
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JASMIM- Antes de entrar na graduação eu achava que ia saber tudo, que ia sair pronta pra 

encarar uma sala de aula. Mas na verdade eu saí ...quando eu entrei na sala de aula, eu esqueci 

tudo que eu aprendi na Universidade, eu fiquei ali naquele momento, um monte de aluno 

olhando pra mim, esperando que eu falasse alguma coisa. Mas assim, a gente...quando eu 

entrei na verdade... 

CRAVO- A minha frustração foi na parte da licenciatura especificamente, a parte da Biologia 

de fato pegar Microbiologia, Cordados essas coisas assim dá pra se virar na disciplina, você 

estudar, mas você vai numa disciplina de licenciatura, fundamentos você vê aqueles textos 

maravilhosos de Paulo freire, você vai numa escola pública você fala assim: - meu Deus do 

céu, Paulo Freire vá pra casa do cara...(risos) 

JASMIM- Você nem lembra de Paulo Freire. (risos) 

CRAVO- Num dá, num dá, é triste! 

Eu- Como é que deveria ser essa formação em licenciatura? Ou como vocês esperam que seja 

daqui pra frente? 

CRAVO- Só um detalhe assim, todo professor quando ele vai pra sala de aula ele se prepara 

ele estuda, até não ensino superior, na preparação não é que eu diga assim, não eu não preciso 

nem ler pra dar aula, pra dar aula tem que estudar muito (ruídos de concordância), 

principalmente aquilo que a gente não domina.  

ORQUÍDEA - Também que tem muito tempo que via, aí esquece! É normal! 

Eu- Então o problema não é o conteúdo? 

ORQUÍDEA - Não acho que não! 

JASMIM- Isso que ele falou foi até uma dica de uma professora minha numa disciplina 

pedagógica, a disciplina dela toda foi a gente dando aula né? Os alunos dando aula e ela 

falava que o segredo de uma boa aula é você se preparar é você estudar, não adianta você 

encarar uma sala de aula sem ter se preparado, você preparado você esquece o medo... 

CRAVO- Você preparado você tem mais domínio, tem mais segurança. Ser um bom 

professor é prática, é prática! 

Todos: É! 

Eu- E o que é estar preparado? 

DÁLIA- Assim eu acho que eu tive bons professores na área pedagógica, na universidade, eu 

tive bons professores, nós tivemos durante as aulas nós fizemos boas leituras, boas discussões, 

só que na prática é diferente, eu acho que a questão não está na formação dos professores, não 

nos prepararam direito, eu acho que a vivência é diferente daquilo que tá... 

ORQUÍDEA - Distancia a teoria da prática... 
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JASMIM- A dificuldade é aplicar. 

CRAVO- É porque é lindo você ver aquilo LDB, PCNs, esses negócios aí! 

VIOLETA- Eu ainda acho assim, que os exemplos dos nossos professores dando aula pra 

gente ainda é mais forte. 

ORQUÍDEA - é mais formativo! 

ROSA- isso eu acho também! 

VIOLETA- È mais forte do que aquelas discussões. 

ORQUÍDEA - Os bons exemplos. 

JASMIM- Eu me inspiro muito nos bons professores da graduação. Às vezes eu tento 

lembrar, como é que ele dava o conteúdo... 

VIOLETA- Como é que ele prendia a atenção dos alunos. Aquele joguinho que ele fazia... 

JASMIM- O que que ele passava...eu tinha um determinado professor, que ele entrava na sala 

ensinando conteúdo e até o último minuto da aula ele estava explicando e estava ali com sua 

atenção e você não conseguia para de prestar atenção, que a aula passava rapidinho ele tinha 

esse poder de atrair sua atenção pra aula dele, ele transmitia o conteúdo e você achava tudo 

lindo, tudo perfeito! Então o segredo na verdade é essa empolgação de você dar uma boa aula, 

você gostar daquilo que você faz, gostar do conteúdo. Porque tem certos conteúdos que a 

gente passa com uma animação tá grande porque a gente gosta daquilo né? Nas turmas de 2° 

ano, eu adoro porque é o conteúdo que eu mais gosto da Biologia. 

VIOLETA- é mais também eu acho assim que a gente também não pode se formar sair da 

universidade, sem ler alguns clássicos também, sem entender de onde surgiram tantas ideias, 

sem entender porque que antes se dava aula com a palmatória na mão e agora a gente tá tão 

diferente, tá mudando as coisas, acho que a gente também não pode ir pra sala de aula sem 

entender isso, que tipo de profissionais somos nós que não conhecemos o histórico da nossa 

profissão... 

CRAVO- Problema da grade curricular, essa disciplina não é obrigatória, história da educação 

no Brasil, ela é optativa e pro aluno pegar essa disciplina, o cara tem que querer realmente. 

DÁLIA- Mas você um pouco nas outras disciplinas, na aula de didática, nos livros que você 

lê. 

VIOLETA- É você vê alguma coisa nos livros, quando você pega didática, você lê didática 

magna e termina em Paulo Freire. 

ORQUÍDEA - Eu não vi isso em Didática. 

CRAVO- Não, pelo menos eu não tive isso não! 
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JASMIM- É importante entender os revolucionadores da educação, como eles faziam 

educação com pouco recurso e hoje a gente tem tanto recurso e a educação tá do jeito que tá. 

VIOLETA- Não vamos dizer assim, que dá pra aplicar o que eles falam, aplicar 

perfeitamente. 

DÁLIA- Porque também depende do público... 

CRAVO- Então seria o que? 

ORQUÍDEA - Eu acho que uma das coisas, da diferença da geração anterior, como a gente 

estava comentando, que não tem tanto tempo assim, mas é que hoje as pessoas tem muito 

acesso fácil a informação, e eu acho que meio que eles atribuem um valor menor ao professor, 

que o professor é só uma fonte de informação mais uma e que não é dado muito valor. 

CRAVO- E olhe lá! 

Eu- Rosa ia falar alguma coisa... 

ROSA- Não eu ia falar do início, que você falou com a questão da expectativa né? É eu não 

posso falar por questão de frustração porque eu ainda mesmo vivenciando algumas 

experiências em sala de aula, sabendo como é a realidade eu acho que eu estou no ápice do 

prazer pela educação e nesse momento eu me sinto assim eu gosto muito, não é vocação, até 

porque meu professor disse que não é vocação, vocação você já nasce com aquilo e não é 

você cria aquela vontade, mas hoje, não sou formada ainda, mas hoje eu tô nesse ápice de 

gostar de educação, talvez eu venha a mudar minha ideia, talvez pela rotina do dia-a-dia, pela 

correria depois de me formar, mas hoje eu sinto dessa forma e e minha expectativa é muito 

grande, com relação a depois que me formar, de tentar levar o que eu aprendi, todas essas 

questões de recursos, de novidades pra sala de aula. 

Eu- “Orquídea” já foi atuar profissionalmente depois da formação, “Orquídea” também, tem 

alguma diferença estar trabalhando e vendo as disciplinas, você consegue fazer essa 

correspondência melhor ou não? 

ROSA- Eu tive duas situações, eu tinha falado pra você naquele dia do primeiro encontro, 

antes de ter as disciplinas de educação eu vivenciava a minha aula como uma coisa muito 

tradicional, eu era na verdade como se fosse uma técnica da Bilogia ali, tava passando o que 

eu sabia, não era uma educadora, depois que eu comecei a vivenciar  disciplinas da educação, 

a gente vai aprendendo, conceitos, como se construiu a educação 

VIOLETA- Como estruturar melhor uma aula... 

ROSA- Isso, a gente vai mudando até o nosso modelo de professor na sala de aula né? Como 

ser um professor. Eu acho que existe essa diferença, pelo menos eu senti isso. 
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DÁLIA- Eu também senti isso, eu dei aula também durante a graduação, eu fia o caminho 

contrário, dei aula durante a graduação, depois que terminei não dei mais aula, aí eu também 

senti isso, a medida que eu ia tendo as aulas na parte pedagógica, principalmente as 

relacionadas ao Ensino de Ciências, eu percebia que eu melhorava mais mesmo as minhas 

questões didáticas, a minha postura na sala de aula em virtude das leituras, das discussões. E 

olhe que eu não gostava muito das aulas... 

JASMIM- por isso a importância da formação continuada né? Porque a gente acaba a 

graduação pronto, parou! 

Eu- Vocês acreditam que existe algum modelo de formação que pudesse preparar vocês 

realmente pra tudo que tivesse na sala de aula ou vocês acham que essa angústia é uma coisa 

natural da formação de professor? 

CRAVO- Eu acho que utopia! 

JASMIM- É natural! 

DÁLIA- Natural... 

CRAVO- Eu acho que é utopia uma formação que vai te preparar pra tudo! 

ROSA- Até porque é pra isso que existe a formação continuada, você vai aprendendo com a 

construção do dia-a-dia, com as vivências, das discussões...  

CRAVO- Eu acho que poderia melhorar a grade curricular, colocar mais práticas docentes e 

não deixar pro final do curso, mas transferir isso já pro início talvez como algumas 

universidades, o aluno entra no curso de Biologia e no segundo semestre ele decide Bacharel 

ou licenciatura, pra ele conhecer, se familiarizar, como eu entrei assim, eu entrei pra Biologia, 

eu lá sabia o que era licenciatura ou Bacharelado, quais são as áreas de atuação, aí depois que 

fui conhecendo, eu falei na entrevista, quase que eu ia mudar pro Bacharelado, mas eu resolvi 

manter, então se tivessem disciplinas que já colocasse o aluno na sala de aula no meio do 

curso a formação seria melhor, mais completa, como elas falaram quando você tá lecionando 

que você tá tendo disciplinas de licenciatura na universidade, você vai associando, na aula 

você vai lembrando os acontecimentos e aí vai dar pra você refletir melhor sua atuação 

docente. 

ROSA- E na verdade acontece um fenômeno, eu percebi com relação ao DBI, pode ser não só 

da disciplina de Ciências, de Biologia licenciatura, lá na UFS, porque os professores devido à 

formação deles, eu não posso falar em números mas a maioria é bacharelado, então eles visam 

mais nas suas aulas voltadas à pesquisa, eles não debatem muito questão de discutir textos né? 

E eu sinto essa dificuldade hoje no curso de Biologia essa vivência maior na pesquisa do que 
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com Educação, que deveria ser o contrário, deveria separar o Bacharelado da Licenciatura e 

na verdade eles andam juntos.  

ORQUÍDEA - Na verdade são as mesmas disciplinas, com pouca diferença que o pessoal da 

licenciatura faz as disciplinas de licenciatura. Eu vejo isso o currículo é igual. 

VIOLETA- É eu concordo com ele que nunca vai existir um curso que você trabalhando, 

como ela mesma disse, você vai pegar uma turma nova que vai lhe propor outros desafios. 

Mas acho que tá faltando na Universidade a gente falar da escola real, porque a gente fica 

nessa história de falar da escola ideal, de como seria lindo se tudo fosse assim, se o aluno 

entendesse assim, se o professor falasse assim, e tal, só que a gente não fala de como é o 

aluno, de como ele é hoje, de problemas sociais hoje, dos problemas de família hoje... 

CRAVO- Preparar né pro noturno...porque é diferente. 

VIOLETA- Exatamente, como essa realidade do aluno que vai pra escola e não quer estudar, 

não quer aprender, então a gente não discute nada sobre isso, a gente só fica discutindo sobre 

educar é um ato de amor de esperança de mostrar um mundo novo e tudo mais, a gente se 

prende nisso e cria muita expectativa e quando chega na realidade você vê outra coisa, que 

geralmente é o oposto e esse choque que acho que é o que destrói muitos sonhos dos 

professores, o que destrói o espírito da profissão. O choque, porque ao invés de tratar isso na 

universidade isso não é ignorado na Universidade, talvez eles não saibam como lidar com essa 

nova realidade e resolvem ignorar essa realidade e a gente sai meio que iludido de olhos 

vendados, e não se prepara pra isso. Acho que de fato nunca vai preparar a gente pra tudo, 

mas acho que deveria existir mais discussões nesse sentido, entendeu? Dos problemas sociais 

mesmo da escola, do que a gente vai ver, olha a gente tem que agir assim, a gente tem que 

procurar a desenvolver isso nos nossos alunos, mas vocês vão encontrar alunos que além de 

mostrar o conteúdo vocês vão ter que precisar cativar, vocês vão precisar fazer com que eles 

te admirem, vocês vão ter que precisar conquistar a admiração deles também se não eles não 

assistem sua aula.  

CRAVO- E a gente fala sempre de aluno motivado, aluno motivado, mas o professor também 

tem que ser motivado. 

VIOLETA- Exatamente. 

 CRAVO- Mas aí a gente entra em outra discussão né? Os fatores extrínsecos que é motivação 

salarial, a coisa da sociedade como vê o professor né? Ela acabou falando um pouco assim, é 

uma coisa cultural também comparando com outros países, no Brasil a profissão de professor 

é muito desvalorizada na sociedade (ruído de aprovação) o professor é muito rejeitado, tanto 

pelas políticas públicas ... 
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JASMIM- É desvalorizado em vários sentidos, não em sentido financeiro apenas. 

ROSA- Eu acho no sentido social  

JASMIM- É no sentido profissional... Social também... 

JASMIM- O médico tá muito acima do professor, professor é aquela profissão ali, o médico 

tá lá... 

ORQUÍDEA - As pessoas tem funções sociais, e que se alguma dessas funções faltar vai 

haver um problema social aí né? 

VIOLETA- Falando como Bióloga agora? (risos) 

ORQUÍDEA - Não mas é!  

VIOLETA- Mas é! Concordo! 

ORQUÍDEA - E aí...eu acho que todas as profissões deveriam ser valorizadas, né? 

DÁLIA- Igualmente... 

CRAVO- E é a profissão que forma todas as outras, se não houvesse professor, não haveria 

médico, advogados, juízes... 

JASMIM- Não é errado médico ganhar 8 mil não, é certo, mais do que certo, o que é errado é 

o professor ganhar mil, o errado é isso! 

VIOLETA- E acho também que essa questão da desvalorização da nossa profissão, parte 

muito desse nosso desestímulo, a gente não tem, a gente não se sente em alguns momentos eu 

vejo isso, a gente não se sente capaz de brigar de dizer: Não, você não pode estar 

desmerecendo minha profissão porque a gente se desmerece diante da nossa incapacidade de 

fazer o que a gente acha que deveria fazer (ruídos de aprovação), a capacidade de formar 

alunos, de ver o aluno melhorar, e a gente também esquece que a gente tá numa profissão que 

as mudanças são muito lentas... 

JASMIM- Muuuito lentas! 

VIOLETA- Pro aluno aprender alguma coisa com você vai um ano, dois, a gente quer ver isso 

em mês, três meses no máximo, a gente quer ver a mudança completa. 

JASMIM- Mas tudo na educação é muito lento! Todas as mudanças educacionais acontecem 

de forma muito lenta. 

CRAVO- è por isso que a formação é muito importante, na universidade nós estamos sendo 

preparados pra ser professores, nossa turma vamos dizer de licenciatura nós vamos ser 

preparados pra ser professores e os exemplos que nós temos na universidade não são bons 

exemplos de professores, professores que vão nos incentivar que vão nos preparar pra ser 

professores, por isso você vê turma de licenciatura, pelo menos a minha foi 90% dentro da 
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pesquisa, então você alunos pesquisando em laboratórios, alunos de licenciatura, então nesse 

sentido... 

VIOLETA- Ao ver partes específicas da Biologia.. 

Eu- Vocês viam, dentro do seu curso, você tá interessado na licenciatura, você tá interessado 

em pesquisa, vocês viam essa diferenciação social entre as pessoas que estavam interessadas 

em pesquisa e as pessoas que se interessavam pela licenciatura? 

Grupo- Sim! 

ROSA- Eu sinto isso! 

JASMIM- Bastante! 

CRAVO- Você vê nos corredores que tem um preconceito assim, licenciatura não é Biólogo, 

é mero professor, Biólogo é pesquisador é Bacharel! 

JASMIM- É isso mesmo! (concordância dos demais) 

VIOLETA- Nossos colegas de turma já fazem a discriminação, os professores entre eles 

fazem essa discriminação. 

ROSA- Principalmente os professores. 

DÁLIA- Se o curso for noturno então. 

ROSA- Os próprios que estão nos formando né? Ficam mexendo 

VIOLETA- com nossa autoestima a partir daí. 

JASMIM- Há uma distância muito grande entre escola e universidade, os professores que 

estão ali na faculdade, eles são doutores. 

VIOLETA- Muitos bacharéis né? 

JASMIM- Eles talvez tiveram uma experiência lá há muito em escola, hoje não tem mais, se 

teve né? Às vezes já foram direto pro Mestrado, Doutorado, nem passaram por sala de aula 

numa escola, então eles não percebem isso e isso torna a Universidade muito distante da 

escola real que a gente frequenta.  

VIOLETA- Eles não entendem e ignoram, não sabem como lidar. 

Eu- Jobeane falou sobre isso, que eles falam da escola ideal e não da real, mas será que eles 

sabem da escola real? 

VIOLETA- Eles não sabem da escola real. 

JASMIM- Talvez eles ficaram muito nas teorias, dos filósofos e esqueceram das práticas. 

 CRAVO- Por isso que eu não gosto de Paulo Freire! 

JASMIM- É aí torna tudo muito distante. 

ORQUÍDEA - Mas ele não é só de teoria não ele foi pra prática. 

VIOLETA- Mas ele deu aula viu? 
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DÁLIA- Ele deu aula, pois é! 

ORQUÍDEA - Ele alfabetiza em dois meses viu? (risos) 

JASMIM- O que eu não gosto da Universidade é essa aproximação com a realidade é a 

extensão, a extensão hoje são eventos pontuais... 

VIOLETA- É a parte menos valorizada na universidade... 

JASMIM- Você desenvolve seu trabalho e acabou extensão, deveria ser um processo contínuo 

desde quando você entrou, você entra em um projeto de extensão e não acaba, você sai da 

faculdade e outro que entrou continua o que você tinha começado. Na universidade não, você 

faz um trabalho de extensão, uma oficina que dura uma semana, pronto acabou não tem mais. 

Eu- No seu curso que você fez um curso diferente do deles também é assim, a grade? 

Primeiro as teóricas e depois a parte pedagógica? 

JASMIM- Não é misturado. A gente tem disciplinas de dois tipos de Biologia e pedagógica. 

Eu- Você acha que isso é uma vantagem realmente, entre o que eles estavam falando. 

JASMIM- É uma vantagem! 

CRAVO- o nosso também é misturado, assim... 

ROSA- Mas a gente vê já nos últimos períodos... 

CRAVO- A prática é já no final,  

JASMIM- A prática é. 

CRAVO- Mas a gente vê assim as disciplinas de Didática, essas coisas de Educação. 

ROSA- É a partir do 5°. 

CRAVO- É a partir do 5°? 

JASMIM- Não lá é junto. 

ORQUÍDEA - Tem sociologia da Educação, Psicologia, tem algumas coisas. 

CRAVO- É tem isso! 

ROSA- Mas em psicologia da Educação, você vê mais filósofos e tal... 

ORQUÍDEA - Mais teoria. 

Eu- Voltando pra depois das expectativas, eu queria saber de vocês o que é que sente a 

primeira vez que entra numa sala de aula? Qual o sentimento que você tem? Em relação a 

tudo na escola? 

CRAVO- Medo! Medo de não dar conta, medo de não motivar o aluno, medo de se perder no 

conteúdo. Eu senti medo! 

VIOLETA- Não é medo... 

JASMIM- Angústia. 

ORQUÍDEA - Eu não senti medo não! 



153 
 

 

JASMIM- Eu sinto assim uma angústia, uma expectativa.. 

DÁLIA- Um tremor 

CRAVO- Medo de não agradar né? 

VIOLETA- Ansiedade 

DÁLIA- É ansiedade... 

CRAVO- Acho que ansiedade é só um pouquinho antes, só quando eu entro na porta mesmo, 

aí eu estou com ansioso... 

ROSA- E eu fico imaginando tantas coisas, quando eu vou não é nada do que eu imaginava, 

que eu pensava... 

Eu- E o que você imagina? 

ROSA- Ah que a aula seria ótima, na verdade quando eu chego, quando você chega na sala, 

os alunos naquele fuzuê e você  que tentar controlar, daqui que você controle já deu metade 

da aula, e aí depois, essas coisas assim... 

VIOLETA- Ah mas quando a gente consegue dar uma aula boa aí... 

ROSA- Aí você sai como se tivesse ganhado um prêmio. 

VIOLETA- Você pensa, eu sou demais, eu vou ali dar um pulo daquele muro que acho que eu 

posso voar, mas também quando é ruim... 

JASMIM- O que motiva o professor na verdade é isso, às vezes você sai da aula totalmente 

satisfeito é o que faz você se manter na profissão é isso! E o professor é guerreiro por causa 

disso, porque às vezes ele tem uma frustração em um determinada turma, mas isso não faz ele 

desistir da profissão, porque quando ele fica satisfeito em outra turma ele que se manter, ele 

quer vencer aquele obstáculos.  

Eu- Quais vocês acham que são os principais, a gente já falou de muitas coisas aqui 

coordenação, aluno, carreira, gênero, formação, recursos, sociedade, posição social.  

VIOLETA- Salário é uma coisa muito importante também, pode falar de salário (risos) 

Eu- Quais vocês entraram na escola, que vocês já estavam na escola, que vocês já estavam 

vivenciando aquilo, o que mais angustiava vocês com relação a sua prática ou a sua profissão? 

JASMIM- O apoio assim, acho que o que me traz mais angústia é quando eu não tenho o 

apoio da equipe pedagógica da escola, mas quando eu sinto que a escola dá um apoio 

pedagogicamente falando eu acho que pra mim tudo fica bom, porque hoje eu estou numa 

escola que eu digo que eu trabalho em equipe, porque a escola é uma equipe. 

Eu- Pública? 

JASMIM- Pública. Mas eu já trabalhei em escolas que era cada um por si, cada um faça seu 

trabalho e pronto. Eu acho que o essencial pra a Educação dar certo numa escola é isso, é esse 
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apoio, essa interação que existe entre os professores, que eu acho que é um diferencial que 

tem nas escolas lá da Bahia, que o sistema lá permite isso. Essa interação entre os professores 

e também cabe muito á direção da escola. E o que move a escola é a equipe gestora, se tiver 

uma boa equipe gestora não vai pra frente. 

Eu- Vocês? 

ROSA- Interessante né? Porque escola quando você vai olhar o conceito não é professor, é 

isso mesmo, é a equipe, são todos que estão ali, então pra dar certo tem que ser esse conjunto 

mesmo.  

CRAVO- A minha angústia era, que hoje eu não dou mais aula, parei, estou me dedicando só 

ao mestrado agora, a angústia que eu tinha era a obrigação de ir pra escola, acordar cedo de 

manhã e não ter como fugir, então era minha angústia de ter a sala de aula como um obrigação 

pra cumprir determinados, me fugiu a palavra, como se fosse missão, você tem que cumprir 

aquela missão pra você ganhar seu dinheiro, pra você ter seu salário, seu diploma, pra você 

concluir seu programa, não de estar na sala de aula e dar aula, lá eu conseguia me virar, mas 

eu tinha essa obrigação em mente, que eu dou aula por obrigação, era muito angustiante. 

Eu- Mas porque? Por falta de perspectiva? 

CRAVO- Falta de vontade. De está na sala de aula. Desmotivou no final assim, aí perdi a 

vontade.  

VIOLETA- A minha maior angústia em sala de aula assim, que acabava me desmotivando em 

alguns momentos eram os problemas que estavam fora do meu alcance, que assim agente 

entende que está fora do alcance mas mesmo assim isso angustia muito. É assim, você saber 

que como é que você vai lidar com aquele aluno, ele é superproblemático, ele bate em todo 

mundo, ele leva caneta pra escola, ele fura o colega, ele pega o celular da professora joga no 

vaso sanitário, e aí você conversa mas vai procurar o histórico da criatura e a mãe tem 

depressão, vive trancada no quarto, quando não tranca ele e o irmão, quando não bate, o pai tá 

preso, o outro irmão é drogado, é viciado, quebra tudo, por conta disso que a mãe já entrou 

em depressão, tranca eles, tem dias que comem, tem dias que não comem, tem dias que vai 

pra escola tem dias que não vai, aí você fica assim. A maior angústia é você ver que não vai 

mudar a vida dos alunos, porque a gente entra na escola achando assim, vou mudar a vida 

desses meninos, porque a Educação pode transformar o destino das pessoas, transformou o 

meu, transformou de muitas pessoas que eu conhecia e que através da Educação conseguiram 

alguma coisa na vida. Mas não tem condições de estudar uma criança dessa, e aí ele bagunça 

tudo, ele é o terror da sala de aula... 

JASMIM- Quer chamar atenção... 
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VIOLETA- Ele quer chamar atenção de todas as formas, você tenta dar atenção, mas você não 

pode resolver essa situação. 

CRAVO- Mas isso  você não acha que é atribuir demais ao professor não? Porque eu já ouvi 

falar assim, a escola tem que se adequar ao aluno e não o aluno se adequar a escola, ou o 

contrário espere aí, é mais fácil que cada aluno se adequar a escola do que a escola se adequar 

a cada aluno, não tem como, não tem tempo pra isso, ninguém é formado pra isso, você lidar 

com problema individual. 

VIOLETA- Mas isso às vezes não te angustia? 

JASMIM- Mas quando há uma equipe boa, às vezes isso é possível.  

VIOLETA- Mas isso angustia demais... 

DÁLIA- Angustia 

VIOLETA- é claro que eu não queria me envolver com o problema dos alunos, com problema 

pessoal de aluno, de forma alguma, queria passar lá e dar minha aula, mas se ele não fica 

quieto? Se ele é o terror? Se ele tá o tempo todo chamando a atenção? A gente procura saber 

porque que ele é assim! 

Eu- “Orquídea” passou dois anos com os mesmo alunos. Vocês sentia esse tipo de angústia? 

Ou quais eram as principais no seu ambiente? 

ORQUÍDEA - Com certeza, tinha os problemas pessoais de cada aluno, e a gente tentava 

entender, mas eu acho que assim, como eles já eram adultos eu não me via tanto na obrigação 

de interferir tanto e acho que eles mesmo, a gente conversava claro, das matérias, dava apoio, 

a gente conseguia cada um, as histórias de vida, até porque foi a primeira coisa que a gente 

fez, foi conhecer cada um. 

VIOLETA- Porque eles falam também né? São adultos. Menino não fala, criança não fala. 

ORQUÍDEA - Eles mesmos superavam o problema, eles superavam os problemas pra estar 

ali. 

Eu- Então qual era sua maior problema tendo já alunos adultos que é diferente. 

ORQUÍDEA - Minha maior angústia é que eu tinha pessoas de 6ª, 7ª série que não sabiam ler. 

VIOLETA- Ah isso é angustiante e isso acontece muito... 

ORQUÍDEA - Só que tinha leitura, nos primeiros dois meses a gente optou por não trabalhar 

conteúdos, trabalhar exclusivamente alfabetização e matemática. Pra dar tipo aquelas quatro 

operações.. 

ROSA- Que na verdade você não teve a formação... 

ORQUÍDEA - Que eu não tive a formação pra dar. 

ROSA- Porque assim, na verdade a gente sabe mas você não foi formada em Pedagogia né?  
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VIOLETA- Exatamente. 

ORQUÍDEA - Esse foi o maior problema assim de cara. 

VIOLETA- Esse é um problema nosso também, na sala de aula assim, mas assim pra mim... 

DÁLIA- Você fica totalmente limitado né? 

VIOLETA- Muito limitado, com certeza. 

CRAVO- Falta de base né? 

VIOLETA- È os alunos não sabem ler... 

ROSA- As vezes eles até querem mas essa questão bate de frente né? Do letramento mesmo 

deles né? 

ORQUÍDEA - Isso acho que foi o maior problema do início. 

VIOLETA- É mas esse negócio de envolver emocionalmente é muito complicado. Como não 

me envolver? Como não é muito complicado! 

Eu- Vocês trabalharam em escola particular, que podia ter alunos diferentes do que outra 

pessoas tiveram, então o que é que diferencia pra vocês nesses principais conflitos que vocês 

viviam em escola particular? 

DÁLIA- Então essa questão de envolvimento que “Violeta” tinha, eu acho que a gente não 

tem tanto com aluno de escola particular, esses problemas todos ou talvez eles não 

transpareçam, tem um ou outro que já tiveram vária problemas com alunos que vieram me 

contar, e aí a gente realmente fica com essa angústia de não poder ajudar como a gente 

gostaria, mas aí são problemas pontuais. Acho que a minha maior angústia era mesmo com a 

desvalorização mesmo que já foi discutido, é tanto a valorização financeira, tanto a questão 

mesmo da coordenação não valoriza o professor, os pais não valorizam, acho que essa era a 

minha maior angústia que me deixou assim desanimada sabe desmotivada. 

VIOLETA- Eu sinto isso, quando alguém lhe perguntam qual a sua profissão, aí você diz, 

professora. Aí a pessoa diz hummmm...Ah.(risos) 

DÁLIA- Aí diz ô mulher mais porque você não faz outra coisa. 

VIOLETA- E se você tá com alguém do lado que é advogada aí a reação é Ahhhhh!(risos) 

CRAVO- Isso é muito frustrante! 

ROSA- Assim, eu falei com relação a angústia né? Mas agora eu pensando por esse lado 

também eu tenho uma frustração na área de licenciatura com relação a ensinar em escola 

particular. Devido a isso, porque eles já tem isso, essa consciência de casa que eles são 

clientes, eles não são alunos, eles são clientes. Até já aconteceram fatos de falar assim : - Ah, 

meu pai tá pagando e não sei o que...quem manda então sou eu! Eu faço o que eu quero! Por 
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isso, por ele já vir de casa com essa consciência. Que está pagando então quem manda são 

eles, não são alunos, são clientes. 

DÁLIA- E eles sabem que toda a problemática, já teve casos lá na escola de uma professora 

falar: - Ah quando eu ficar mais velha eu vou fazer uma cirurgia plástica. E o aluno: - Com o 

que com seu salário de professora? De falar esse tipo de coisa, ou então, vou falar coma 

coordenação pra te demitir, alguma coisa desse tipo né? Tem aqueles mais ousados, então são 

essas coisinhas assim que desmotiva qualquer profissional. 

CRAVO- Às vezes a discriminação é dentro da própria família, lá em casa é uma brincadeira 

assim, é uma discriminação, mas em tom brincadeira, eu tenho uma irmã que é administradora 

de empresas, uma irmã que é arquiteta, aí chega eu, professor (risos). Você fala assim dentro 

da família com os parentes que você vai ser professor... Biólogo ainda dá pra aceitar 

(concordância de Jasmim, Rosa e Dália), no início foi engraçado assim, quando os meus pais 

me perguntaram o que é que você tá fazendo na faculdade? Ah pai eu estou fazendo Biologia. 

Aí ele: Pra que? Eu: Não, vou ser professor! Aí – Professor? Como assim você vai ser 

professor? 

Eu:- Calma rapaz, também vou ser Biólogo! – Ah Biólogo, aquele que mexe com bichos, 

aqueles dos, que ele assiste documentários né? Assiste televisão. Aí eu falo: - é eu faço isso 

também! Mas se falar só professor...ele não deixava não! 

VIOLETA- E isso até pra minha vó viu? Que não estudou, uma pessoa muito simples...ela 

fala: Minha filha esse estudo seu, que não sabe nem diferenciar né? Esse estudo aí que você tá 

fazendo é pra ser o que? Aí eu: Professora vô. Aí ela: Mas professora, minha filha? E você 

precisou ir tão longe pra ser professora? Você podia ser aqui mesmo, todo mundo aí dá aula 

olhe. Fazendo referência ao curso técnico ao magistério. 

CRAVO- Me diga como é que um professor, que sofre esse preconceito inclusive dentre da 

família vai ter motivação, vai ter orgulho de dizer, eu sou professor, eu sou professor. É 

difícil. 

ROSA- Agora   a gente olhando aqui em Aracaju, os professores mais conhecidos são os 

professores de colégios particulares, de nome né? E olhando bem, eu tenho contato com 

alguns professores de Biologia né? E o que eles fazem? Que são os professores ideais pra 

esses alunos, pra essa clientela, são professores como alguém falou no início... 

CRAVO- Professores estrelas! 

ROSA- Professores estrelas, ou são cantores, tem alguns que são cantores de bandas... 

CRAVO- unrrum! 
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ROSA- ou ficam pintando o sete na sala, conta piada, porque na minha, onde eu estudei eram 

os professores que contavam piadas, claro que assim eu não estou desvalorizando, esses 

professores também eram bons professores de conteúdo, pelo menos a minha vivência como 

aluna de ensino médio eu senti isso, mas eles também contavam piadas né? Então assim na 

escola particular de nome, nas maiores, o professor ideal é esse! 

CRAVO- Mas tem que ter, aluno é aluno, aluno sabe quem é cada um aluno conhece todos os 

professores assim, ser professor assim tipo palhaço de  picadeiro, né? Também não é ideal, 

vai chegar um momento que não vai ter mais graça e os alunos vão começar, principalmente 

aluno de escola particular paga, como se fosse cliente, mas ele também exige, cobra, 

principalmente quando ele sente no calo assim quando quem tá na faculdade. Aluno de escola 

particular é quem antigamente né? Quem mais lotava a faculdade pública federal, é ... 

ROSA- Mas justamente eles lidam com esses dois lados entendeu? Eu vivi isso, professores 

bons, mas que tinham que ter essa atitude na sala de brincar, de ... 

JASMIM- É. 

ORQUÍDEA - Se não não eram bons... 

DÁLIA- É tinha que ser se não não era bom, se fosse muito sério não dava... 

Eu- A personalidade do professor vai além da didática? Assim, a personalidade... 

ROSA- isso, não só a didática, mas também tinha que ter esse lado pra poder se um  professor 

ideal.  

Eu- Com relação ao conteúdo, as dificuldade com o conteúdo, vocês falaram que não tem 

muita dificuldade porque você se prepara e estuda a principal mesmo é a atuação fora 

conteúdo, mas com relação ao conteúdo de biologia, tem alguma diferença com o conteúdo de 

outras disciplinas? Que vocês sentem que o professor de Ciência é menos ou mais cobrado ou 

que o conteúdo é menos ou mais complicado de dar? 

JASMIM- Ao contrário do que você falou acho que o conteúdo é um problema sim. 

DÁLIA- É um problema eu também concordo. 

JASMIM- Porque Biologia, por mais que a gente tem estudado na graduação, mas sempre 

há...são muitos conteúdos na verdade. 

ROSA- E principalmente agora né? Com o ENEM que você tem que lidar com várias coisas 

ao mesmo tempo né? 

JASMIM- É, e o professor de Biologia é muito cobrado em escola particular que eu já 

trabalhei principalmente ensino médio por conta do vestibular, os alunos querem hoje é 

Medicina, Enfermagem, Nutrição, os cursos que o peso é Biologia, então por conta disso, o 

Professor de Biologia é cobrado constantemente porque quer a aprovação no vestibular nesses 
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cursos. Então a gente tem que ter o domínio muito grande do conteúdo até porque o aluno de 

escola particular exige isso, esse domínio. 

VIOLETA- E eles acreditam que já que nós somos professores de Biologia nós sabemos de 

tudo né? 

JASMIM- É sabemos de tudo! (concordância do grupo todo) 

ORQUÍDEA - Todo mundo pensa isso, não é nem só o aluno.  

DÁLIA- De tudo mesmo! 

ROSA- De tudo mesmo, até nome de espécie e a questão de receituário também, né? 

DÁLIA- Isso mesmo, planta... 

JASMIM- Eles vem com questões que passam na televisão, ah professora passou uma cobra 

lá que tinha um negócio verde, que espécie é aquela? (risos) E a gente fica... 

ROSA- E se você falar que não sabe, pra você explicar, né? Você já tira aquela consciência 

que eles tinham de que você é professor de Biologia tem que saber de tudo! 

CRAVO- Isso é engraçado porque eu tenho dificuldades em dizer que eu não sei. (risos) Eu 

tenho dificuldade! 

ROSA- Eu também. 

ORQUÍDEA - Eu tenho dificuldade, eu não digo que não sei, eu digo, vamos ver, vamos ver 

o que é! 

ROSA- Vou verificar né? 

JASMIM- Eu fico assim né? Ah aquela cobra...sei, ah da espécie...poxa estou esquecida, 

aquela espécie...(risos) eu não digo que não sei né? (risos) 

ORQUÍDEA - Não pode dizer que não sabe. 

CRAVO- Pra ganhar tempo eu falo...o que é que você acha? (risos) 

JASMIM- Eu pergunto também! 

CRAVO- Aí ele vai soltando o que ele sabe, dando tempo de eu lembrar alguma coisa assim, 

ou pelo menos, ter uma ideia né? No final das contas eu vou discutindo, argumentando com 

ele e vai chegando num consenso assim, qualquer coisa se não desenrolar, eu falo: - Pronto, 

interessante, eu vou pesquisar mais, qualquer coisa eu falo!  

VIOLETA- E também uma outra estratégia, que eu não usava, que eu não sei e que eu ia 

procurar. Isso é muito bonito na teoria... (concordância Orquídea e Jasmim) 

ORQUÍDEA - É mas na prática... 

VIOLETA- Na prática, eles ficam desconfiados, de sua sabedoria. 

JASMIM- Eles condenam o professor que fala isso! 

ORQUÍDEA - Eu não faço isso não! 
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 (concordância geral) 

CRAVO- E se depois você não pesquisar... 

VIOLETA- Se não chegar com a resposta... 

 CRAVO- Se você não voltar e falar pra eles aí é que você perde a credibilidade total! 

JASMIM- Total! 

DÁLIA- É  totalmente. 

VIOLETA- Prometeu tem que cumprir! Mas uma outra tática que eu descobri, é você falar do 

geral, perguntou a espécie, você fala, menino não existe o grupo dos animais?  

ORQUÍDEA - É o que eu faço!(risos gerais) 

VIOLETA- Aí você chega nem que seja no gênero, nem que seja no reino você tem que 

chegar...(risos) 

ORQUÍDEA - Você tem que dar alguma coisa. 

VIOLETA- Tem que dar alguma coisa, então essa eu ainda não testei, mas eu já aprendi por 

observação de algumas pessoas, de algumas perguntas que eu tenho feito e arrodeou e no final 

das contas eu fiquei iludida achando que tinha alguma coisa... 

JASMIM- E não disse nada... 

ORQUÍDEA - É só depois... 

VIOLETA- Aí eu já me liguei como é que eu faço agora! 

VIOLETA- Então perguntou a espécie da cobra? Chegue nem que seja lá na serpentilias. 

(risos) 

CRAVO- Se você pega um mal-humorado...Diz, não sei! O que poxa você tá fazendo na sala 

de aula? 

(risos)  

ORQUÍDEA - Você tem que dar uma enrolada... 

CRAVO- Tem que dar uma enrolada...Isso é normal! 

JASMIM- Mas eu acho que no geral, acho que é uma opinião geral essa sensação que o 

professor de Biologia tem de não saber de tudo e que acho que todo professor é assim, mas o 

segredo é estudar mesmo né?  

CRAVO- Eu já tive também na sala de aula professor de Biologia francos, que também 

conversava com a gente, ói eu sou professor, a minha função aqui é tá preparado discutindo, 

tá estudando...mas eu não sei de tudo, o que é isso também?  

VIOLETA- Mas depende da faixa etária dos alunos... 

CRAVO- Eu era aluno de fundamental e médio por aí... 
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ROSA- Eu tinha um aluno de 6° ano, porque assim o acesso deles hoje com informática é 

muito maior que o nosso, porque a gente tem as 24 horas contadinha né? Quem estuda ainda 

vai, quem faz pós né? Mas tinha esse aluno de 6° ano que ele acho que passava, não dormia 

não, ele passava o dia todo assistindo documentário... 

VIOLETA- Discovery Channel? Porque eu tinha um aluno que assistia Discovery Channel... 

(risos) 

JASMIM- Sempre tem aqueles enjoadinhos... 

ROSA- E o pior que eu não tinha Tv a cabo, eu não tinha e ele assistia esses canais a cabo e a 

vergonha pra dizer que não tinha (risos) 

VIOLETA- E a vergonha? 

DÁLIA- Ah passou ontem à noite no programa tal, no canal tal, ah e foi? Eles são muito 

antenados pra tudo! 

CRAVO- Tem aluno também que lê nota de rodapé só pra te perguntar, só pra te fazer passar 

vergonha...(concordância geral) 

ORQUÍDEA - É porque a gente depois do ensino superior a gente tem mais noção do 

tamanho da...nossa! A gente sabe de muitas coisas bem pouquinho (concordância geral) 

ROSA- E Biologia principalmente. 

ORQUÍDEA - E quando mais doutor, você sabe menos. (risos) 

VIOLETA- Você só sabe daquilo... 

ROSA- Sabe menos, mas mais só de uma coisa... 

ORQUÍDEA - Só de uma coisa pouquinha. 

JASMIM- È como se fala é uma especialização, você tá se especializando naquilo. 

ORQUÍDEA - Ninguém tem noção disso daí não! E se você fizer em educação 

pronto...ferrou! (risos) 

ROSA- Mas olhe, tem um professor de Educação que o bicho é o fera! Sabe de tudo! 

VIOLETA- Ou enrola muito bem! 

CRAVO- Mas tem um professor (nome do professor) pode falar o que quiser dele, mas a 

gente botava pra lá com ele, a gente queria provocar aí tinha uns colegas CDF, dentro da 

Biologia lá foi uma boa turma a gente fazia perguntas cabeludas pra ele e ele não enrolava 

não, na lata, tudo e depois a gente ia pesquisar e era verdade. 

VIOLETA- Mas ele é inteligente. E eu não me coloco no patamar dessas pessoas, porque tem 

gente que é mais, tem uma facilidade de memorização... 

ORQUÍDEA - Que é além do normal... 
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VIOLETA- ...que é além do padrão, e eu estou do padrão pra baixo. (risos) Meu nível de 

inteligência é no padrão. 

CRAVO- tá no meio né? 

Eu- Gente mas vamos voltar... 

DÁLIA- Vamos lá prosseguindo...Que já está chegando no horário né? 

Eu- Dos conflitos vocês falaram da relação com os professores, dos conteúdos, da carreira, 

agora eu queria saber o seguinte...vocês já estão a um tempo na prática, pelo menos a maioria, 

como foi que vocês conseguiram enfrentar, onde vocês buscaram... 

CRAVO- Forças! 

Eu- os saberes, vamos dizer assim, ou forças, para enfrentar isso que vocês enfrentaram. 

Todos falaram estar melhores depois de um tempo de prática, mas quais são esses saberes e 

como vocês buscaram esses saberes que melhoram a prática do professor? 

JASMIM- É uma pergunta difícil. 

CRAVO- Vivendo e aprendendo. 

ROSA- Com a vivência mesmo né? Com os erros, aí você vê onde você errou, tenta buscar 

recursos. 

ORQUÍDEA - Autoavaliação mesmo... 

JASMIM- E também o contato com colegas de trabalho, às vezes você vê o erro de um colega 

e a gente toma aquele erro como exemplo, a gente não vai cometer aquele erro e também a 

gente se inspira em várias pessoas que estão ao nosso redor (Violeta concorda) e acho que é 

isso. 

Eu- Vocês falaram que os professores não formam um grupo nem tem um suporte de apoio 

então como é que vocês conseguiram buscar nos outros professores esses saberes? 

ORQUÍDEA - No desespero né? Aí você procura um amigo e começa a conversar. 

DÁLIA- Às vezes comentam uma prática... 

VIOLETA- Tem muito disso, tem o exemplo também, na conversa ele diz, olha eu fiz assim, 

deu certo veja aí! 

ORQUÍDEA - Uma troca de ideais né? 

ROSA- È uma troca... 

JASMIM- Apesar do distanciamento há essa troca de ideias, mesmo pouca... 

ROSA- Nos corredores né? Com amigos que são professores né? Não naquele círculo do 

emprego, mas já trabalham né? 

ORQUÍDEA - É mais já trabalham né? 
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CRAVO- os professores de prática de ensino, que tem professores que aceitam muito bem 

alunos das universidades tanto de Ciências quanto de Biologia, aí teve um que disse isso é 

uma das coisas que eu achei muito importante, por isso que eu sempre aceito porque eu 

aprendo com você, você aprende comigo, é uma via de mão dupla né? Acho que também foi 

uma forma que eu vou também que dá pra você buscar inspirações, buscar esse aprendizagem, 

nisso também, se tiver condições da escola aceitar alunos para o estágio, porque você acaba 

aprendendo coisas novas. Ele falou: - Olhe eu vi coisas que vocês fizeram que eu não 

conhecia, eu já leciono há não sei quantos anos e estou afastado da Universidade, então vocês 

que estão fazendo laboratório vocês trouxeram novidades, atualizações que eu não conhecia. 

VIOLETA- Ou seja, a formação também né? A formação também ajuda a gente a ir 

superando isso aí, a formação ajuda a gente a saber aonde procurar alguma coisa diferente, 

algum conteúdo mais interessante, alguma informação, então a formação também tem um 

peso nessa superação das nossas dificuldades, então eu acho que a formação é importante, a 

experiência não só a nossa como a de nossos colegas, que a gente vai buscando, cata um 

pouquinho ali, e a gente vai assim, a reflexão dos nossos erros, a gente reflete, aqui não deu, 

aqui deu errado, aqui já não vai fazer assim, já muda de atitude, isso também é importante. Os 

exemplos dos nossos professores, muito do que eu fiz em sala de aula foi isso, ela fazia assim, 

vamos ver se dá certo.  

ROSA- E quebrando a cara também né.  

VIOLETA- Oi? 

ROSA- Quebrando a cara principalmente. 

VIOLETA- Pois é! 

JASMIM- A gente aprende muito com os nossos erros.  

ROSA- Eu acho que é o que com que mais aprende mesmo. 

JASMIM- Um erro da gente traz muitos benefícios em sala de aula. 

DÁLIA- Violeta falou a questão da pesquisa. Vocês acham que é natural que o professor 

pesquisa além de conteúdos, que já foi falado que era uma coisa natural, de se buscar 

conteúdo, a questão da pedagogia? De metodologias, didáticas? 

ROSA- Eu acho que não! Mas eu hoje pesquiso, recursos diferentes, artigos, assim, em um 

assunto o que já foi pesquisado em artigos diferentes com relação a metodologia de como 

trabalhar, jogos, eu procuro muito isso. E está dando certo até hoje, eu posso talvez 

futuramente me cansar disso né? A rotina, mas hoje... 

CRAVO- Sinceramente eu não faço isso não, pesquisar assim, métodos pedagógicos, essas 

coisas, metodologias assim, não! Eu acho que eu já trago uma bagagem assim, que que... Um 
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pouco de resistência assim, e também tempo, compromissos e ter que vários professores não 

dão aula em uma escola só né? E tem uma carga horária muito extensa assim por isso que 

muitos acabam se apegando como único recurso didático o livro didático, por isso a escolha 

do livros didático tem que ser muito importante também, um bom livro que no próprio livro 

traga também atividades complementares que você possa tá usando em sala de aula. Então, 

não acho que é a melhor opção, a melhor forma,o professor se apegar apenas ao livro didático 

como recurso, tem que fazer coisas externas aquilo né? 

VIOLETA- É mas mesmo essas coisas externas...Pode falar “Orquídea”. 

ORQUÍDEA - Não...essa disciplina facilita o uso de muitos e muitos recursos. 

VIOLETA- Exato. Essas coisas externas nem sempre é um jogo assim. Eu também não vou 

dizer que em todas as minhas aulas eu faço algo diferente... 

CRAVO- Não tem como. 

VIOLETA- Não tem como, mas eu também não posso privar aquela turma de uma unidade 

inteira não trazer nada de diferente. 

CRAVO- Sim, não! 

VIOLETA- E também tem aquele negócio, a nossa disciplina tem essa vantagem que é muito 

fácil de você achar um vídeo interessante, um vídeo de três minutos do youtube mesmo, só 

pra mostrar aquilo que você falou... 

ORQUÍDEA - Que você não tenha um laboratório, mas você pode arranjar imagem sobre 

aquele assunto... 

VIOLETA- È um desenho... 

CRAVO- Isso é fundamental em Biologia... quando você vai falar de célula... 

DÁLIA- E até fazer na sala de aula alguma coisa né? 

ROSA- Montar uma maquete né? 

CRAVO- Muitas vezes nem nós mesmo vimos uma célula, um núcleo. Quem já viu um 

núcleo aqui? E pra acreditar nisso sem ver... 

ROSA- E uma dificuldade do que ele falou... 

VIOLETA- Para eu convencê-los eu preciso estar convencida... 

Eu- “Jasmim” você que ainda está a mais tempo na sala de aula, você acha que é natural do 

professor a pesquisa por novas metodologias e recursos? 

JASMIM- Eu acho que sim. Acho que sim, bom...no meu caso é né? Eu sempre estou 

procurando novas metodologias, acho que é essencial pra qualquer professor, e isso é como eu 

falo, eu bato bastante na tecla é a formação continuada, porque se a gente se acomodar aquilo 

mesmo, a Educação vai ficar na mesmice sempre, então o que falta é essa formação e é o que 
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estimula o professor é essa formação, porque quando eu entrei no curso de pós-graduação que 

eu vi novas metodologias de ensino, os professores bem inteirados com novas metodologias, e 

eu comecei a aplicar isso em sala de aula, porque eu estava tendo essa formação. Mas quando  

não há essa formação o professor fica ali sem saber o que fazer e fica na mesmice, mas o ideal 

é sempre estar nessa pesquisa mesmo? 

Eu- E o que é que o professor deve saber? Que foi a segunda pergunta a responder? 

ORQUÍDEA - Como é? 

Eu- O que um professor deve saber? Agora depois de um tempo o que um professor deve 

saber pra vocês? 

VIOLETA- Ah ele tem que saber o conteúdo, ele tem que entender essa parte didática, ele 

tem que entender a estruturação de uma aula, você não pode ficar só despejando conteúdo, 

tem que entender disso também, ele tem que entender como é que o aluno aprende, que 

também tá relacionado com essa questão do despejo do conteúdo né? Se ele não vai aprender 

assim, você tem que entender o processo de aprendizagem pra saber como ele aprende, pra 

estruturar sua aula e saber do conteúdo pra poder dinamizar a aula e também tem a questão do 

relacionamento também, tem que saber lidar com a pessoa, tem que saber como se portar em 

sala de aula, a postura, a questão como ele mesmo falou de dosar a autoridade pra não ser 

autoritarista, mas também não ser.. 

JASMIM- Cooperador de mais... 

VIOLETA- É ... bobo, no caso mesmo, a palavra é essa, não pode deixar também que vire 

uma anarquia em sala de aula né? Tem que saber dosar, então eu acho que é isso. 

ROSA- Pronto eu assino embaixo 

CRAVO- Concordo com tudo que ela falou, também o professor tem que saber que ele vai ter 

dificuldades, que ele vai ter alunos difíceis, complicados, que ele vai é...algumas vezes vai se 

perder no próprio conteúdo que ele tá dando, ele tem que tá preparado ora desenrolar e 

desenvolver algumas coisas... 

VIOLETA- Que vão surgir perguntas que ele não vai saber responder... 

CRAVO- Não vai saber responder...(risos) 

JASMIM- Tem que saber encarar as dificuldades na verdade. 

VIOLETA- E essa é uma parte que a gente não aprende na Universidade, eu volto a bater na 

tecla né? Essa é a parte que ninguém ensina pra gente. 

Eu – E como é que aprende? 

JASMIM- Mas eu acho que isso é uma coisa que vai da personalidade de cada um, isso não 

tem uma receita...isso você não aprende. 
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ROSA- Tem que tá aberta né? A querer aprender, porque como ele disse tem professores que 

chegaram e falaram, ah não faça uma nova metodologia porque não vai dar certo, nunca dá. 

Então tem que querer estar aberto  a tentar né? 

Eu- Uma dúvida, todos tinham turmas diferentes, a cada momento era uma nova turma, no 

seu caso “Orquídea” que tinha sempre uma mesma turma, quando vocês detectavam um 

problema, como vocês buscavam superar, já que não tinha essa diversidade de pessoas? 

ORQUÍDEA - Tinha essa vantagem né? Que todos os professores trabalhavam juntos né? E a 

gente resolvia todos os problemas juntos. De vamos sentar pra falar sobre um aluno, o que é 

que a gente pra superar, ele pode ter uma dificuldade de leitura, podia ter vários problemas, aí 

a gente ajustava e via o que a gente podia fazer pra ajudar, pra que ele acompanhe o resto da 

turma, que também tinha isso do ritmo da turma. 

DÁLIA- Vocês acreditam que os principais saberes que Violeta começou a colocar e todo 

mundo concordou que eram, são aprendidos de que forma? 

CRAVO- Experiência prática. 

DÁLIA- Formação também. 

VIOLETA- Alguns conteúdos da formação também. A vivência é muito importante, mas tem 

que ter a formação antes também, não é qualquer pessoa que chega lá e ... 

ORQUÍDEA - Eu acho que apesar da nossa formação não suprir todas as nossas demandas, 

mas ela ainda é melhor do que nada né? 

(risos) 

VIOLETA- Se não qualquer pessoa que saiba de um conteúdo pode ser professor e não é 

assim... 

ORQUÍDEA - E não assim também 

DÁLIA- Não é assim... 

ORQUÍDEA - Tem professores que tem todo o conteúdo... 

CRAVO- Eu tinha um professor de matemática que não era professor de matemática, ele era 

engenheiro, sabia de cálculo... 

ORQUÍDEA - Eu também já tive. 

ROSA- É, interessante há dez anos atrás era assim! 

CRAVO- ...mas imagine ele sendo professor né? Uma desgraça, uma desgraça! 

VIOLETA- Não entende como o aluno aprende, não entende como é que tem que ser uma 

aula, o quadro é uma bagaceira, você não tem uma organização. 

CRAVO- um sarapatel... 
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VIOLETA- não faz uma coisa diferente, isso tudo a gente não percebe que tem um peso tão 

grande porque é natural porque a gente foi formado assim.  

ORQUÍDEA - è 

VIOLETA- Só percebe quando a gente se depara com esses professores assim... 

CRAVO- E o engraçado é que o professor de Biologia tem que ser um, tem que ter uns 

atributos a mais né? Tem que saber desenhar.. 

JASMIM- mas eu não sei...(burburinho geral) 

ORQUÍDEA - Habilidades manuais, artesanato... 

CRAVO- Saber dar aula prática, dar aula de campo, saber dar aula ao ar livre... 

ROSA- Na verdade Biologia é um conjunto de ... 

CRAVO- Porque não é fácil você levar uma turma para um parque... 

ORQUÍDEA - É não é fácil não 

DÁLIA- É. 

ROSA- Se for levar assim é um passeio né? Tem que saber... 

VIOLETA- Tem que preparar antes né?  

CRAVO- Vai todo mundo dentro do ônibus, corram todo mundo...(risos) 

DÁLIA- Tem que preparar antes 

VIOLETA- Tem que tá preparado lá, a turma tem que tá preparada também, então é como ele 

disse são vários talentos. 

JASMIM- Esse público de hoje, esse alunos, ele exige essas metodologias, até mesmo pra 

distrair, eles ficam muito alienados no computador e em videogames e aí a gente tem que 

distrair a cabeça desses meninos dessas alienações que eles trazem pra escola. 

ROSA- E o pensamento deles é bem rápido né? 

JASMIM- Eu deduzo assim né? Que eles ficam tão alienados o dia todo no computador que 

quando chegam na escola eles tem que extravasar em alguma coisa aí sobra pra gente né? 

ROSA- E tem que competir com o celular na sala de aula, outro detalhe agora né? Eles ficam 

mandando mensagem pelo celular, antigamente era conversa né? 

ORQUÍDEA - Uma coisa que foi muito boa pra mim foi a gente ter construído um acordo de 

convivência na primeira aula.  

CRAVO- Assinado. 

ORQUÍDEA - Assinado. 

ROSA- Oi? 

ORQUÍDEA - Acordo de convivência, com regras, tipo desliguem seus pagers e celulares, 

desliguem seus iPhone e celulares (risos) 
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ROSA- Eu estou estagiando numa escola que é só fundamental menor, aí eu entro da sala, 

professores de Pedagogia gostam de cortar, né? Aí tem lá os combinados, aí tem os 

combinados. 

ORQUÍDEA - É são esses acordo de convivência do tipo, fazer silêncio. Por que? Porque 

você não está só prejudicando a você mesmo, mas a turma toda... 

VIOLETA- Tem que explicar né? 

ORQUÍDEA - Tem que explicar tudo, os próprios alunos se fiscalizarem, eu quero aprender, 

pare de fazer barulho, rola muito isso também. 

DÁLIA- Mas isso também não é por causa da idade não? 

CRAVO- É porque em alunos... 

ORQUÍDEA - é porque esses acordos de convivência 

CRAVO- Ah o professor tá colocando fulano de tal contra a turma, a turma tá revoltada com 

fulano porque o professor está instigando isso. 

ORQUÍDEA - Não, isso rola! 

VIOLETA- Mas o acordo é importante... 

ORQUÍDEA - mas o acordo é importante. 

ROSA- É uma alternativa mesmo! 

ORQUÍDEA - Eu acho que amadurece também eles mesmo saberem... 

ROSA- Cria uma responsabilidade né? 

ORQUÍDEA - É. 

VIOLETA- Estabelece limites né? Como ele disse a primeira aula é muito importante né? 

Eu- E como a forma certa de dar uma primeira aula? 

JASMIM- uma dinâmica, 

CRAVO- Não aconselho o que eu fiz, mas... conversar se conhecer. 

ORQUÍDEA - Eu gosto de apresentação, isso é muito legal. 

ROSA- Tem que apresentar mesmo né? A gente foi, quando a gente foi acostumado a isso né? 

Na graduação, o professor entra apresenta a ementa... 

ORQUÍDEA - Apresenta a ementa...acho que o professor tem que se apresentar e os alunos se 

apresentarem ao professor também. 

VIOLETA- E estabelecer os limites também. 

ORQUÍDEA - Os limites também. 

VIOLETA- Os limites, as regras, os objetivos... 
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CRAVO- Quando eu era criança na escola eu dizia que na primeira aula o professor não dava 

aula, só se apresentava e cada um falava né? Faça uma filinha assim, você, seu nome, o nome 

de seu pai e sua mãe, onde você mora, que escola você veio. 

Jasmim- isso era uma coisa que eu não gostava. 

CRAVO- Eu também não gostava disso. Mas ... Eu achava que era enrolar... 

JASMIM- Eu sempre quis que me pulassem. 

(burburinho) 

ORQUÍDEA - É não deixar passar essa impressão de enrolação.  

CRAVO- Mas que passa, passa. 

VIOLETA- Mas é importante... 

JASMIM-  Mas tem alternativas hoje, tem dinâmicas aí ... 

CRAVO- Ah é dinâmicas é importante. 

JASMIM- Que faz os alunos se apresentarem de forma bem espontânea... 

ROSA- É porque é uma dificuldade pra se apresentarem viu? 

ORQUÍDEA - Você apresenta assim o seu tipo de aula, o seu tipo de aula também, ah não 

vou só usar livro, isso aqui e aí começar a programar também, ah tal dia a gente quer fazer 

uma visita técnica, não é pra ser uma excursão, não é, e esclarecer isso também, e se tiver uma 

feira de Ciências também, olha pra planejar desde agora, que é uma coisa séria. 

ROSA- A questão das avaliações também né? Quanto as notas, como vai ser dividido. Que é 

uma construção, eu sempre falo, que é pra eles terem essa consciência né? 

ORQUÍDEA - Que a nota não é só aprova né? Tem também outras atividades. 

Eu – Gente a gente tá chegando no horário combinado. Mas não adianta chegar no horário 

combinado sem a gente ter falado sobre todos os pontos. 

VIOLETA- Não. Dê continuidade ao seu trabalho. 

Eu- Na verdade, eu acho que você falaram sobre todos os pontos que eu tinha colocado, mas 

eu queria que vocês avaliassem se vocês realmente vocês discutiram tudo que eu achava que 

deveria ser discutido. Vocês discutiram muito mais claro, ainda bem!  

ROSA- Tem uma questão que ele começou a falar do livro didático, mas assim, eu senti 

muito, nas escolas que eu fui que eu chegava e o livro já estava escolhido, então eu não tive 

essa oportunidade de escolher e avaliar um livro e é uma questão importante como ele falou 

que muitas escolas às vezes não tem aqueles recursos todos, então fica só na questão do 

livro... 

ORQUÍDEA - Mas acontece muito da escola fazer um acordo com a editora... 

CRAVO- Isso é comercial.  
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ROSA- Daí acontece o que, vemos livros do Sudeste onde a realidade é  

ORQUÍDEA - Descontextualizada. 

ROSA- Pois é... a realidade é totalmente diferente daqui e aí tem professores que tentam lidar 

com isso adicionando conteúdos, mas outros não.  

ORQUÍDEA - Mas a questão é, existem livros do Nordeste?  

CRAVO- É difícil. 

ROSA- Mas aí é a questão que tá, as editoras tentam fazer marketing do Sudeste e as diretoras 

acabam comprando as do Sudeste que são mais conhecidas. 

JASMIM- é porque tudo que é Sul e Sudeste é mais valorizado. 

VIOLETA- Tem toda essa questão que “ORQUÍDEA” falou mesmo, mas a gente pode suprir 

como você falou... 

ORQUÍDEA - A gente contextualizar.. 

VIOLETA- A gente contextualiza, e aí eles guardam rápido isso... 

CRAVO- Com a nossa experiência. 

VIOLETA- porque eles veem que faz parte da realidade deles, mas o chato dessa questão dos 

livros de lá é a supervalorização que vai crescendo junto com os meninos né? Das coisas de 

lá, das figuras de lá, como se tudo de lá fosse melhor, como se o ar fosse mais gostoso, como 

se as frutas fossem mais gostosas, as árvores mais bonitas, mas acho que isso tem mudado um 

pouco eu tenho observado alguns livros e eles já trazem diferentes realidades 

CRAVO- é 

VIOLETA- que bom né? 

CRAVO- E outra coisa, mais uma pra anotar na função do professor de Biologia. 

JASMIM- Eles estão colocando mais espécies do Nordeste. 

CRAVO- Mais uma qualidade, ser contador de histórias, você vai pegar um conteúdo lá da 

evolução, porque fala da girafa lá que africana pra falar de evolução? E de Lamarck. 

ROSA- Mais aí é tipo um clássico né? 

CRAVO- É um clássico, você fala da girafa, mas diz ó pessoal no livro tem essa girafa que foi 

o exemplo clássico que foi descrito pelo próprio Lamarck, mas que outros, aí você já traz pra 

cá pra realidade da evolução porque tem também pode falar do coelho, da raposa... 

JASMIM- Mas já é tarefa do professor associar a  

CRAVO- Tarefa do professor... 

JASMIM- realidade do aluno. 

CRAVO- Alguns não. Só dá o exemplo da girafa e passa batido. Aí o aluno nunca viu uma 

girafa na vida dele, só vê ali por ilustração, fica meio complicado de associar. 
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JASMIM- Teve uma escola que eu trabalhei, quando ela falou do livro aí eu lembrei,a 

Moderna fez uma propaganda tão bonita na escola que a escola adotou praticamente todas as 

disciplinas os livros da moderna, inclusive o de Biologia. Biologia não sei se vocês sabem 

mais é aquele de Amabis, eu estudo pra concurso. 

ORQUÍDEA - è tenso, é tenso! 

JASMIM- O nível dele para aqueles alunos era muito mais avançado, porque eu não tenho 

vergonha de dizer que eu estudo por Amabis pra concurso e quando peguei aquele livro que 

olhei pra turma -Meu Deus, será que esses meninos vão acompanhar? Aí comecei né...pedi 

pra eles em casa darem uma lidinha no livro quando chegou na aula seguinte que eu fui fazer 

uma avaliação sobre o que eles entenderam do livro eles me disseram que não entenderam 

nada o que o livro estava dizendo, estava muito difícil e aí eu disse que ia adotar outros 

recursos pra dar aula porque o livro praticamente eu utilizava em questões, mas era muito 

diferente da realidade deles... 

CRAVO- Era particular ou pública? 

JASMIM- Particular, era lá no Fernando Collor essa escola. Mas pra aquela região ali não 

estava acessível. Se fosse pra alunos de outras escolas não sei, porque às vezes a gente 

imagina 

VIOLETA- Mas é um livro com uma riqueza de detalhes muito grande e uma linguagem 

elaborada. 

ROSA- Precisa ter uma base né? 

JASMIM- Ele é muito complexo. 

CRAVO- Saudade de Carlos Barros. 

JASMIM- Aí eu fiquei assim tentando... 

VIOLETA- E a nossa aula de 50 minutos, 3 de 50 por semana você ir naquela profundidade 

não dá 

JASMIM- Não tem tempo a gente de cumprir aquele conteúdo de Amabis,numa sala de aula. 

Tem professor de Biologia que diz que Paulino é muito superficial, mas eu gosto porque ele é 

adaptado a aprendizagem do aluno... 

ORQUÍDEA - A própria linguagem... 

JASMIM- A linguagem dele é muito acessível, o aluno lê e aprende alguma coisa, por 

mínimo que seja ele tem que ter uma ideia daquele conteúdo pra saber discutir. 

VIOLETA- Ou seja a gente pesquisa pra saber, a gente acaba pesquisando qual tá de acordo 

com o aluno... 

CRAVO- É um livro que não dá pra dar aula assim... 
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JASMIM- E uma dificuldade de iniciante também é essa questão do livro.  

CRAVO- Coisa também de escola pública são os gestores, é uma coisa meio forçada, quem 

vai decidir quem vai ser o coordenador da escola, a própria secretaria de educação deveria ter 

concursos específicos pra gestores de escolas, porque escola particular é uma coisa privada 

né, o dono que vai contratar as equipes, mas nas escolas públicas... 

ORQUÍDEA - É indicado né? 

CRAVO- É indicado e são os próprios professores que se reunem ali pra indicar um professor, 

uns que não são preparados, ... 

ORQUÍDEA - Que é um absurdo, porque tantas coisas te que ser por cargo público, porque 

que logo isso tem que ser assim? Por indicação?  

CRAVO- Uma coisa importante né? Ser gestor. 

JASMIM- Mas a indicação não vem dos colegas de trabalho não, essa indicação vem cima.... 

CRAVO- Vem de cima também... 

JASMIM- Quando a gente menos imagina mudou o coordenador, agora é outro... 

ROSA- É questão de amizade política... 

JASMIM- É questão de política.  

CRAVO- Às vezes o cara nem sabe o fundamento da gestão... 

ORQUÍDEA - É só tá ali... 

ROSA- Acontece de não serem nem pedagogos. Acontece né? 

JASMIM- A maioria não é pedagogo. 

VIOLETA- O que não deveria acontecer né?  É contra as leis né? 

ORQUÍDEA - Então outras coisas precisam ser concursados, por que logo isso? 

VIOLETA- Não exige uma formação específica. 

ORQUÍDEA - Não exige uma formação... 

Eu- Mas uma questão a ser esclarecida sobre o que foi falado que você não conseguiram falar 

pela quantidade de pessoas que estavam falando. (silêncio) Então os pontos que eu tinha 

citado aqui pra discutir foram: Como vocês imaginavam que seria sua atuação? Que falamos 

no começo... Em relação ao seu local de trabalho, a relação com os outros professores, direção 

e com os alunos? Vocês acham que tudo isso foi abordado? Satisfatoriamente? Com relação a 

formação? Como se espera da formação e qual a contribuição da formação? Na, na prática. 

É... O que sente um professor ao entrar na sala de aula e quais são os principais conflitos que 

enfrentam? Se é comum da profissão essa angustia e como seria a formação ideal pra ajudar? 

Ou se tem como ajudar? E de que forma os professores buscam resolver estes conflitos e 

quais os saberes que eles necessitam pra resolver esses conflitos? Vocês acham que com 
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relação a esses ponto tudo foi abordado satisfatoriamente ou vocês acham que algo ficou sem 

debater, sem falar, sem comentar? 

JASMIM- Acho que sim. 

DÁLIA- Sim 

VIOLETA- Sim tudo foi discutido. 

Eu- Rosa, Orquídea? 

ORQUÍDEA - Sim. 

ROSA- Acho que sim. 

CRAVO- Sim. 

Eu- Eu também acho que sim. (risos) E eu estou muito feliz por tudo ter ocorrido de forma 

assim satisfatória mesma, queria agradecer a vocês todos de terem vindo aqui, se eu fosse 

menor eu iria chorar de emoção porque foi muito complicado.  

JASMIM- É como quando a gente sai da sala de aula quando dá uma boa aula. (risos) 

Eu- É o que eu falei a “Orquídea”, eu passei mais de 50 questionários, “Rosa” sabe porque a 

turma dela recebeu um monte de questionários mais de uma vez, “Dália” recebeu o 

questionário de duas pessoas diferentes de tanto que eu tentei, mas as pessoas assim, tempo, 

às vezes não sabe exatamente como funciona e ignoram, essa questão de e-mail, eu tentei e-

mail por causa da greve, quando eu combinei para ir na sala com os alunos entrou em greve, 

então eu não tinha como explicar pessoalmente, então eu quero agradecer de vocês a 

confiança, “Orquídea” que chegou hoje e soube hoje e se dispôs, o horário também, até quem 

não me conhecia, que eu esperava até que as pessoas que me conheciam fossem pessoas mais 

solicitas e na verdade aqui estudou comigo tá “Orquídea” e “Violeta”, “Cravo” me conheceu, 

mas não tinha uma aproximação, (risos ) Eu espero poder contribuir com o que eu puder, no 

que eu puder ajudar, sair de casa, se deslocar e vir pra cá, cada um com seus problemas, foi 

muito significativo pra mim e vai ser muito pra pesquisa! (palmas) (conversas informais sobre 

o encontro, a conversa, comida) 

ROSA- Eu aprendi muito aqui. 

CRAVO- Se quiser manter no barzinho. 

ORQUÍDEA - Não vai manter o grupo não? Eu achei que ia ser um grupo permanente. 

ROSA- Eu também...Vai enriquecer muito a formação de cada um. 

(conversas sobre doces e salgados oferecidos) 


