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É tempo de caminhar em fingido silêncio, 

e buscar o momento certo do grito, 

aparentar fechar um olho evitando o cisco 

e abrir escancaradamente o outro. 

  

É tempo de fazer os ouvidos moucos 

para os vazios lero-leros, 

e cuidar dos passos assuntando as vias 

ir se vigiando atento, que o buraco é fundo. 

  

É tempo de ninguém se soltar de ninguém, 

mas olhar fundo na palma aberta 

a alma de quem lhe oferece o gesto. 

O laçar de mãos não pode ser algema 

e sim acertada tática, necessário esquema. 

  

É tempo de formar novos quilombos, 

em qualquer lugar que estejamos, 

e que venham os dias futuros, salve 2020, 

a mística quilombola persiste afirmando: 

“a liberdade é uma luta constante”. 

Conceição Evaristo 
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RESUMO 

 

Vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação PPGE/UFF - Linha de Pesquisa 

“Ciência, Cultura e Educação” a investigação que deu origem a este trabalho teve por objetivo  

identificar e analisar os elementos apontados por professores iniciantes acerca das razões pelas 

quais abandonaram o magistério. Com enfoque qualitativo, o universo investigado é composto 

por 5 professores que atuaram em instituições escolares por um período que abrange os 5 

primeiros anos de exercício profissional, considerado pela literatura como início da carreira. Os 

relatos dos professores foram adquiridos por meio de entrevistas pautadas por um roteiro 

semiestruturado que, por sua vez, era composto por 8 blocos temáticos relacionados à formação 

inicial, à experiência profissional, às razões que os levaram a abandonar o magistério, dentre 

outras. As informações adquiridas foram gravadas em um celular e o material 

produzido/adquirido foi transcrito, lido e organizado em quatro categorias. Na primeira, 

destacamos a escolha da profissão docente e os aspectos que se relacionam à esta decisão. Na 

segunda categoria, tratamos do percurso inicial dos professores e as condições de trabalho 

encontradas. Na terceira, apresentamos os pontos de vista dos sujeitos sobre as contribuições 

da formação inicial para o exercício do magistério e por fim, na última categoria, apresentamos 

como o processo de abandono da docência foi se constituindo. Para além desses dados, o 

levantamento bibliográfico realizado neste estudo evidencia que os aspectos relacionados ao 

abandono são pouco tratados pela comunidade acadêmica, tendo em vista o ínfimo número de 

publicações que se dedicam diretamente a esta temática, conforme registramos no corpo do 

trabalho. De maneira geral, os resultados apontam profunda relação entre as condições de 

trabalho e o abandono do magistério. Neste sentido, destacamos a necessidade da comunidade 

acadêmica, dos gestores escolares e das políticas educacionais se comprometerem a criar de 

maneira coletiva, estratégias de prevenção e enfrentamento deste quadro. Em nosso 

entendimento, os resultados de pesquisas desta natureza possivelmente contribuirão para a 

diminuição dos impactos provocados neste período inicial e redução das taxas de abandono do 

magistério, o que tem gerado prejuízos sociais, culturais, pessoais e econômicos. 

 

 

Palavras-chave: Abandono do Magistério; formação docente; início da docência; condições de 

trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

Vinculada al Programa de Posgrado en Educación PPGE/UFF - Línea de Investigación 

"Ciencia, Cultura y Educación" la investigación que dio origen a este trabajo tuvo como 

objetivo identificar y analizar las razones que llevaron a los maestros principiantes a abandonar 

la profesión. Con un enfoque cualitativo, el universo investigado está compuesto por 5 maestros 

que trabajaron en instituciones escolares durante un período que cubre los primeros 5 años de 

práctica profesional, considerados por la literatura desde principios de sus carreras. Los 

informes de los profesores fueron adquiridos a través de entrevistas guiadas por un guión 

semiestructurado que, a su vez, consistía en 8 bloques temáticos relacionados con la formación 

inicial, la experiencia profesional, las razones que los llevaron a abandonar el magisterio, entre 

otros. La información adquirida fue registrada en un teléfono móvil y el material 

producido/adquirido fue transcrito, leído y organizado en cuatro categorías. En la primera, 

destacamos la elección de la profesión docente y los aspectos relacionados con esta decisión. 

En la segunda categoría, nos encargamos del curso inicial de los profesores y de las condiciones 

de trabajo encontradas. En la tercera, presentamos las opiniones de los sujetos sobre las 

contribuciones de la formación inicial al ejercicio del magisterio y finalmente, en la última 

categoría, presentamos cómo el proceso de abandono de la enseñanza estaba constituyendo.  

Además de estos datos, la encuesta bibliográfica realizada en este estudio muestra que los 

aspectos relacionados con el abandono son poco tratados por la comunidad académica, en vista 

del pequeño número de publicaciones que se dedican directamente a este tema, tal como se 

registra en el cuerpo de la obra. En general, los resultados apuntan a una profunda relación entre 

las condiciones de trabajo y el abandono del magisterio. En este sentido, destacamos la 

necesidad de que la comunidad académica, los directores escolares y las políticas educativas se 

comprometan a crear colectivamente estrategias para la prevención y hacer frente a este marco. 

En nuestra comprensión, los resultados de la investigación de esta naturaleza son posibles y 

contribuirán a la reducción de los impactos causados en este periodo inicial y a la reducción de 

las tasas de abandono del magisterio, que ha generado pérdidas sociales, culturales, personales 

y económicas. 

 

 

Palabras clave: Abandono del Magisterio; formación del profesorado; inicio de la enseñanza; 

condiciones de trabajo. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os estudos relativos ao campo da formação de professores têm sido ampliados nos 

últimos anos de maneira quantitativa e qualitativa e os pesquisadores têm procurado focalizar 

diferentes dimensões que se relacionam a esta temática, dentre as quais destacamos: a formação 

propriamente dita, as condições de trabalho dos professores, o desenvolvimento da carreira e 

os saberes que mobilizam (NÓVOA, 2011; ROMANOWSKI, 2012). Apesar do aumento 

numérico das pesquisas sobre a formação docente e da abrangência de questões mais subjetivas 

relacionadas às diversas áreas deste campo, os estudiosos evidenciam que muitas das questões 

que emergem do cotidiano profissional ainda são pouco tratadas pelas investigações (GATTI 

2009, 2012; NÓVOA, 2011; PIMENTA, 1999, 2007; VAILLANT e MARCELO GARCIA, 

2012). 

Uma das questões pouco compreendidas, refere-se às dificuldades pelas quais passam 

os professores iniciantes e em que medida estes conflitos podem levá-los ao abandono da 

carreira. Esta questão, em especial, merece atenção porque o início da docência é apontado 

tanto pela literatura nacional quanto pela literatura estrangeira  (ANDRÉ, 2012; DINIZ-

PEREIRA, 2011; GAUTHIER, 1998; HUBERMAN, 1995; LAPO e BUENO, 2003; LIMA, 

2006; MARIANO, 2006; TARDIF, 2005; VASCONCELLOS, 2009; VAILLANT e 

MARCELO GARCIA, 2012) como uma fase difícil, geralmente caracterizada pelos 

sentimentos de solidão e isolamento, na qual a responsabilidade por assumir uma turma traz 

subjacente dúvidas, conflitos e inseguranças que, dentre outros fatores, podem se relacionar à 

abordagem dos conteúdos, ao comportamento dos estudantes, ao relacionamento com os pares, 

com a gestão da escola e com os pais dos alunos (VAILLANT e MARCELO GARCIA, 2012). 

Enfrentar estas demandas de maneira solitária, sem o amparo dos pares mais experientes, da 

equipe gestora da escola ou ainda, sem o suporte de programas de apoio destinados a esta 

finalidade pode afetar e comprometer o trabalho do professor incidindo de maneira negativa 

sobre a aprendizagem dos estudantes, podendo levá-lo ao abandono da profissão (VAILLANT 

e MARCELO GARCIA, 2012). 

Dentre os pesquisadores que se dedicam a este campo, encontramos em Lima (2006) 

esclarecimentos que expressam um alerta em torno desta temática: a importância de investirmos 

na realização de investigações que abarquem o início da profissão, considerando ser essa a etapa 
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mais complexa e importante do desenvolvimento profissional docente, marcada por momentos 

de tensão, fortes conflitos e aprendizagens que influenciam toda a carreira.  

Este conjunto de informações nos fornece elementos para refletirmos sobre o desencanto 

e o abandono do magistério, ainda no período inicial de atuação. Os resultados expressos pelos 

estudiosos citados evidenciam que, apesar dos sérios problemas enfrentados, questões 

relacionadas ao abandono parecem não fazer parte do campo de interesse da comunidade 

acadêmica conforme apresentaremos no primeiro capítulo desta dissertação, no tópico 

intitulado “Levantamento da produção da área”.  Em função disso, consideramos que as lacunas 

explicitadas referendam a relevância desta investigação, tendo em vista que apontam 

insuficiências e sugerem a existência de um campo em aberto, praticamente inexplorado e 

desconhecido.  

Assim sendo, encontramos na literatura mencionada informações que nos ajudam a 

compreender algo que percebíamos em nossa experiência profissional, para a qual não tínhamos 

respostas. Foi nesta costura entre o vivido e o estudado que esta pesquisa teve origem e se 

constituiu com o objetivo de identificar e analisar os motivos que levaram professores iniciantes 

a abandonarem a profissão.  

De modo mais específico, esta temática começa a ser tecida quando, ao trabalhar1 como 

professora e coordenadora pedagógica na Rede Municipal de Educação de Itaboraí/RJ, me 

deparo com a realidade do abandono da profissão ocasionada por um considerável número de 

docentes recém-ingressos neste município. Aliado a isto, as dificuldades pelas quais passei ao 

iniciar o trabalho nesta Rede de Ensino, foram se reelaborando a partir de/e junto com as leituras 

que fiz ainda como aluna ouvinte, na Disciplina “Formação de Professores, Saberes Docentes 

e Profissionalização”, oferecida no curso de Mestrado em Educação, do Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense (UFF), no segundo semestre do 

ano de 2017. É este entrelaçamento entre justificativas de natureza teórica e prática que se 

relacionam à minha trajetória profissional que este estudo está fundamentado, conforme 

esclarecemos no capítulo subsequente. 

Assim, em acordo com o objetivo proposto, organizamos este trabalho em quatro 

capítulos. No primeiro deles, intitulado “(Des)encontros com a docência: problematização, 

objetivos e percurso metodológico” delineamos a origem da pesquisa, justificando sua 

relevância e apresentando as lacunas que se evidenciam no levantamento da produção da área. 

Também apresentamos os objetivos e o caminho metodológico que adotamos. 

 
1 Nesse trabalho sempre que nos referirmos aos aspectos de caráter pessoal, utilizaremos a primeira pessoa do 

singular, nas demais situações utilizaremos a primeira pessoa do plural. 
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No segundo capítulo, intitulado “Formação de professores, início da carreira e condições 

de trabalho no Brasil: imagens e autoimagens” discutimos perspectivas relacionadas à formação 

docente e ao início da carreira, visando a minimização das frequentes agruras vivenciadas na 

fase inicial da profissão. Neste capítulo, também abordamos e analisamos as condições de 

desenvolvimento do trabalho docente encontradas na maior parte das escolas de periferia das 

grandes cidades.  

No capítulo subsequente – “Por que desisti de ser professor? Retratos da evasão do 

magistério”, organizamos, descrevemos e analisamos as informações que obtivemos junto aos 

professores, sujeitos desta pesquisa. Nele, revelamos os dados relativos aos motivos que os 

levaram a abandonar o magistério, confrontando-os com os resultados de outras investigações 

e com a literatura pertinente ao assunto.  

No quarto capítulo – “Entre resistências e desistências: apontamentos para um possível 

vir-a-ser” apresentamos as considerações elaboradas com base nos dados que mais se 

destacaram em nossa investigação. Nele, também apontamos algumas perspectivas voltadas à 

superação dos problemas encontrados, à ampliação e ao aprofundamento deste campo de 

estudos. 
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I 

(DES)ENCONTROS COM A DOCÊNCIA: PROBLEMATIZAÇÃO, 

OBJETIVOS E PERCURSO METODOLÓGICO 

Este capítulo tem por objetivo explicitar as razões pelas quais nos dedicamos ao 

desenvolvimento desta pesquisa, apresentando os caminhos e as razões que nos levaram a 

chegar até aqui. Nele, também registramos a problematização referente à temática selecionada 

e os objetivos delineados tendo como referência os encontros e desencontros com a docência 

vivenciados por mim ao longo da trajetória profissional, bem como as contribuições da 

literatura da área a propósito do mesmo assunto. 

1.1 Justificativa   

 

A pesquisa aqui apresentada surge como fruto das indagações suscitadas durante as 

discussões realizadas na disciplina “Formação de Professores, Saberes Docentes e 

Profissionalização”, oferecida no curso de Mestrado em Educação, do Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense (UFF), no segundo semestre do 

ano de 2017. A participação como aluna-ouvinte me permitiu refletir de maneira significativa 

sobre a natureza da profissão docente, os saberes a ela relacionados, a identidade e a 

precarização do trabalho do professor, bem como o início de sua carreira, conforme proposto 

pela Ementa da disciplina e verificado em seu desenvolvimento. 

A compreensão da literatura abordada neste curso (DINIZ-PEREIRA, 2011; GATTI, 

2009; GAUTHIER, 1998; HUBERMAN, 1995; LIMA, 2006; MARCELO GARCIA, 2002; 

NETO, 2005; NÓVOA, 1997, 1999; PIMENTA, 1999, 2007; TARDIF, 2014, 2013; entre 

outros) aliada ao procedimento metodológico das aulas, instigaram em mim a necessidade de 

investigar mais a fundo as questões relacionadas à formação inicial dos professores, pois 

apontavam pistas que poderíamos seguir para compreender os processos formativos destes e os 

prováveis entraves encontrados no início da profissão. 

Sobre estes aspectos, Diniz-Pereira (2011), ressalta a importância dos projetos de 

indução profissional como perspectiva de inserção do iniciante na complexidade do ambiente 

de trabalho tornando-a mais segura e prazerosa, podendo, inclusive, ser um fator decisivo na 

opção de permanência ou abandono do magistério. O pesquisador pauta sua argumentação no 

conceito de referências experienciais que, segundo seus esclarecimentos, remete a ideia de que 

o envolvimento de professores e futuros professores em experiências educacionais 
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diferenciadas é fundamental para sua formação, tendo em vista o suporte que pode oferecer ao 

processo de construção da identidade profissional docente. Neste sentido, tal conceito 

relaciona-se 

[...] tanto às práticas sociais construídas ao longo de toda a trajetória de vida – 

escolar ou não – dos sujeitos, antes, durante e depois de estes ingressarem em 

um processo formal de preparação dos professores, como aquelas mais 

diretamente ligadas aos momentos específicos em que assumem a condição de 

docentes. Em relação às últimas, as experiências vivenciadas durante as etapas 

iniciais da carreira docente talvez tenham um impacto maior nesse processo de 

construção identitária por se tratar de um momento de grande indefinição e 

conflito para o educador em formação. Não conscientes disso, as instituições 

formadoras geralmente deixam a cargo dos próprios sujeitos a responsabilidade 

de assumirem as suas primeiras experiências docentes. A minha vivência 

enquanto formador, tem demonstrado que, dependendo do que eles encontram 

pela frente, isso pode determinar inclusive sua permanência ou não na profissão 

(DINIZ-PEREIRA, 2011, p. 47). 

 

Acerca da identidade docente, do início do magistério e da carreira, muitos são os 

autores que oferecem abordagens sob diferentes prismas, seja em âmbito nacional – André 

(2012), Diniz-Pereira (2011), Lapo e Bueno (2003), Lima (2006), Mariano (2006ª; 2006b), 

Vasconcellos (2009) – ou internacional – Gauthier (1998), Huberman (1995), Tardif (2014), 

Vaillant e Marcelo Garcia (2012), entre outros. A leitura mais atenta e sistemática destes 

estudiosos ao mesmo tempo em que apontam para aspectos importantes para a formação 

docente tais como, recomendações relativas aos programas de inserção profissional e 

reconhecimento da experiência como parte de um conjunto de saberes profissionais, suscitam 

questões ainda não dirimidas sobre os processos formativos, a integração à carreira e a 

desistência da profissão. 

Contribuindo com esta análise, Vaillant e Marcelo Garcia (2012, p. 125), afirmam que 

Transformar-se em docente é um longo processo. [...]. As políticas integradas 

para a formação inicial e o desenvolvimento profissional docente devem prestar 

particular atenção aos dispositivos de apoio para aqueles que iniciam na 

docência. Essa é uma das fases de aprender o ofício de ensinar que 

sistematicamente foi esquecida.  

 

Além de contribuir para ampliação e consolidação dos conhecimentos, a imersão nos 

estudos da literatura selecionada para a disciplina mencionada, em especial, a aproximação com 

as discussões teóricas relacionadas à inserção profissional, geraram reflexões sobre minhas 

experiências como professora e coordenadora pedagógica. 

Importante registrar, antes de tudo, que ser professora foi uma escolha que vim 

delineando desde muito cedo. Quando ainda bem pequena, reproduzia para as bonecas as 
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histórias que minha mãe me contava. E reproduzia também de maneira muito fiel os mesmos 

gestos, as falas, as práticas das minhas professoras da Educação Infantil, à época chamada de 

Jardim de Infância. Já estava me decidindo pelo magistério desde então e aqueles gestos foram 

consolidados com o ingresso no Curso Normal (Ensino Médio). Ali tive a plena certeza de que 

havia encontrado o meu lugar.  

Em 2001 me formei no Curso Normal e antes mesmo de obter o diploma já atuava como 

professora da Educação Infantil numa escola privada do município de Niterói/RJ. No ano de 

2004 fui aprovada no vestibular para o curso de Pedagogia em duas instituições públicas: a 

Universidade Federal Fluminense (UFF/RJ) e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ/FFP). Escolhi a UFF para a realização de mais um sonho: a continuação dos estudos em 

nível superior. 

Neste mesmo ano fui aprovada em concurso público para o magistério do município de 

Itaboraí/RJ e ingressei na Rede pública em 2005 trabalhando como professora dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental. Meu primeiro contato com os estudantes não foi fácil, ao chegar à 

escola fui encaminhada para uma turma de segundo ano cuja professora estava se afastando 

para gozar de licença especial. Para fins de resguardar a identidade da referida professora decidi 

por chamá-la de Lúcia. A professora Lúcia tinha muitos anos de experiência na docência, era 

muito querida pelos responsáveis e pelos alunos e tinha o respeito de todos na escola por sua 

postura de autoridade. Eu, com apenas 22 anos de idade, pouca experiência em escola privada 

e nenhuma experiência em escola pública, embora estivesse muito feliz por ter sido convocada 

em um concurso público, me assustava com a dimensão da responsabilidade, com o tamanho 

da escola e da turma que contava com 28 alunos. Lembro-me de uma cobrança incessante de 

alguns pais para que eu agisse como a professora anterior. “Ela sim era uma excelente 

professora”, diziam alguns deles. Os estudantes considerados rebeldes, agitados, 

indisciplinados, eram colocados por Lúcia de castigo com o rosto virado para a parede e a sala 

virava um reduto de paz e silêncio com aquele tratamento.  

Definitivamente, eu não queria ser como a professora Lúcia. Admirava a maneira como 

ela dominava os conteúdos, no entanto, não me agradava a forma com a qual tratava boa parte 

dos estudantes. Foi então que decidi ser a professora Daniele, com todas as dúvidas que cabiam 

naquele momento inicial, mas com a certeza de que estava no lugar certo e traçando um caminho 

que me parecia adequado. 

Embora, como descrito anteriormente, eu tenha iniciado no magistério antes mesmo de 

estar formada pelo Curso Normal, considero a posse no concurso público como o momento 
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crucial para a decisão de continuar sendo professora. Neste sentido, muitos anos depois, o 

acesso às contribuições de Huberman (1995) acerca dos estágios de sobrevivência e descoberta 

que parte dos professores atravessam no período de iniciação profissional, tornaram claro para 

mim que alguns dos conflitos e das inseguranças vividas naquele momento, são comuns a tantos 

outros professores.  

Recordo que aos poucos o sentimento de solidão e as preocupações relacionadas à 

aprendizagem dos estudantes, à disciplina em sala de aula, as indagações constantes sobre o 

distanciamento entre teoria e prática, elementos que se referem ao estágio de sobrevivência, 

foram cedendo espaço ao entusiasmo, às experimentações, ao sentimento maduro de 

responsabilidade e de pertencimento a um corpo profissional, aspectos esses inerentes ao 

estágio de descoberta (HUBERMAN, 1995). Embora ambos se apresentem concomitantes, na 

maior parte do tempo “[...] é o segundo aspecto que permite aguentar o primeiro” (Ibid., p. 39). 

Para mim não foi diferente, sabia desde muito cedo que queria ser professora e aos 

poucos fui me afirmando e me firmando como tal. Pude ver no cotidiano de uma sala de aula 

como as teorias que estudava na Pedagogia inspiravam minha prática e como minha prática 

questionava tais teorias. A este ponto, corrobora o pensamento de Tardif (2014), ao esclarecer 

que 

O início da carreira é acompanhado também de uma fase crítica, pois é a partir 

das certezas e dos condicionantes da experiência prática que os professores 

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. Ao estrearem em sua profissão, muitos 

professores se lembram de que estavam mal preparados, sobretudo para 

enfrentar condições de trabalho difíceis, notadamente no que se refere a 

elementos como o interesse pelas funções, a turma de alunos, a carga de 

trabalho, etc. Foi, então, através da prática e da experiência que eles se 

desenvolveram em termos profissionais (TARDIF, 2014, p. 86). 

 

Assim, também, pela experiência fui me constituindo na profissão. Em 2007 fui 

convocada para uma segunda matrícula como professora nesta mesma Rede e a partir de 2009 

comecei a trabalhar como Coordenadora Pedagógica (desvio de função2). Nas reuniões que 

participava como professora e coordenadora, durante todo o período em que trabalhei no 

Município de Itaboraí (2005 a 2014), os questionamentos sobre a falta de apoio ao professor 

novato sempre surgiam e a cada reunião tomávamos conhecimento de que alguns professores 

haviam desistido da profissão. Isto causava tristeza aos alunos, preocupação aos pais e 

 
2Por desvio de função entende-se o exercício de uma determinada atividade profissional diferente daquela para a 

qual o sujeito foi contratado. No caso citado, o concurso realizado foi para o cargo de professor, porém, a função 

exercida era a de coordenador pedagógico. 
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transtornos às escolas, considerando que precisavam aguardar novas convocações de docentes 

ficando por vezes várias turmas sem professores. 

Relembrar esta breve história do meu processo de inserção na docência me leva a 

questionar: e hoje, o que leva um professor iniciante a abandonar a profissão? 

A realidade cotidiana do docente principiante indica-nos que muitos professores 

abandonam a educação e o fazem por estarem insatisfeitos com seu trabalho, 

devido aos baixos salários, aos problemas de disciplina com os alunos, à falta 

de apoio e às poucas oportunidades para participarem de tomadas de decisões 

(VAILLANT e MARCELO GARCIA, 2012, p. 132). 

 

Os apontamentos de Vaillant e Marcelo Garcia (2012) sobre o abandono da docência 

nos indicam que para além da desvalorização profissional e social e dos baixos salários, fatores 

que comumente aparecem nas mídias e nas conversas entre professores, outros pontos 

influenciam a decisão de mudar de carreira, e podem se relacionar aos problemas do cotidiano, 

à indisciplina em sala de aula, à falta de diálogo com a equipe gestora, dentre outros. 

Embora o abandono do magistério seja uma importante questão em decorrência das 

razões e das consequências geradas em âmbitos variados, ela tem recebido pouca atenção por 

parte dos pesquisadores e dos gestores da Educação, conforme veremos a seguir. A lacuna que 

se apresenta na pouca produção sobre os motivos que levam professores a abandonarem a 

profissão, ajuda a justificar o desenvolvimento desta investigação. 

 

1.2 Levantamento da produção da área 

Para dar início à realização desta investigação, nos debruçamos sobre o levantamento e 

análise da produção bibliográfica da área da Educação, em especial, aquela que envolve a 

formação de professores, a inserção no magistério e o abandono da docência. 

Iniciamos o debate reiterando os argumentos de Santos (2015), ao afirmar que nas 

últimas décadas o campo de pesquisa relacionado à Formação de Professores tem sido ampliado 

de maneira quantitativa e qualitativa. A produção da literatura nesta área vem focalizando novos 

olhares para a figura do professor demonstrando interesse em compreender, dentre outros 

aspectos: como o professor constrói sua carreira e seus saberes? Quais relações se estabelecem 

entre a formação inicial, a constituição da identidade docente e o início da profissão? Em que 

medida as condições de trabalho do professor e suas histórias de vida se entrecruzam? 

Os estudos de Santos (2015) apontam que até o final da década 1970, as pesquisas no 

campo da formação docente eram, em grande medida, relacionadas às abordagens 

comportamentais, com o objetivo de fazer com que os professores adquirissem habilidades 
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técnicas necessárias ao ato de ensinar. A partir de meados da década de 1990 muda-se o foco 

de investigação, colocando em destaque a figura do professor, a construção de sua identidade 

profissional e sua história de vida, para compreensão do próprio processo de formação 

(SANTOS, 2015). 

A esse respeito, Nóvoa (2011, p. 533) afirma que 

Agora, parece voltar o reconhecimento unânime de que, apesar da importância 

de todas essas dimensões, o papel do professor é fundamental. E, por isso, a 

pesquisa tende a valorizar, de novo, as questões relacionadas com a profissão, 

o trabalho docente e a acção dos professores. 

 

Recentemente, o crescente número de teses e dissertações defendidas nos programas de 

pós-graduação em educação do Brasil revela que a formação docente vem ganhando lugar de 

destaque nas produções. No estudo realizado por Romanowski (2012, p. 907), verificamos que 

“Em 2011 das 5.451 teses e dissertações defendidas em educação, 687 – em torno de 12,6% do 

total da área – focalizam como assunto investigado a formação de professores”. Para que 

tenhamos uma noção do aumento, a pesquisadora informa que em 1987 foram produzidos 108 

trabalhos acadêmicos em educação, dos quais 11 se relacionavam à formação docente.  

Embora se multiplique o número de pesquisas voltadas à formação de professores, 

estudos recentes (GATTI 2009, 2012; NÓVOA, 2011; PIMENTA, 1999, 2007; VAILLANT e 

MARCELO GARCIA, 2012) evidenciam que apesar da recorrência nas recomendações dos 

pesquisadores, o campo de trabalho dos professores ainda não é tomado como referência para 

sua formação. Portanto, questões cotidianas da escola, da didática e da aprendizagem escolar, 

em linhas gerais, permanecem alheias aos processos formativos o que, em certa medida, pode 

comprometer a minimização dos problemas vividos na fase inicial da carreira.  

Este conjunto de informações nos fornece pistas para refletirmos sobre o desencanto e 

o abandono da profissão e nos instiga a ampliar e aprofundar as discussões sobre a temática. 

Com este enfoque, verificamos o que a área da Educação tem produzido a este respeito, por 

meio do levantamento e análise das informações que compõem as publicações dos últimos 10 

anos - 2007 a 2017- presentes nos anais de importantes eventos e em bases de dados 

relacionadas às pesquisas dessa área, conforme registramos a seguir:  

 

• Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd) -  

Grupos de Trabalhos (GT): 04 - Didática; 05 - Estado e Política Educacional; 08 

- Formação de Professores; 09 - Trabalho e Educação; 12 - Currículo; 

• Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino (ENDIPE);  
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•  Congresso Internacional Sobre Professores Principiantes e Inserção Profissional 

à Docência;  

• Congresso Nacional de Formação de Professores e Congresso Estadual Paulista 

sobre Formação de Educadores - Eixos: 01 - Políticas e Práticas de Formação 

Inicial de Professores da Educação Básica; 02 - Políticas e práticas de formação 

continuada e desenvolvimento profissional de professores da educação básica; 

04 - Políticas de formação de professores;  

• Rede Estrado (Rede Latino-Americana de Estudos sobre Trabalho Docente); 

• Grupo de Estudos sobre Política Educacional e Trabalho Docente 

(GESTRADO/FaE/UFMG); 

• Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD);  

 

Exceto o Congresso Internacional Sobre Professores Principiantes e Inserção 

Profissional à Docência, cujas publicações correspondem exclusivamente à modalidade 

Comunicação Oral, nos demais, os trabalhos que englobam a modalidade Pôster também foram 

selecionados. 

 Em todas as fontes consultadas utilizamos como descritores as palavras-chave: 

Abandono do Magistério; Abandono da Profissão Docente; Abandono da Docência; 

Desistência do Magistério; Desistência da Profissão Docente; Desistência da Docência; Evasão 

do Magistério; Evasão da Profissão Docente; Evasão Docente. Apenas os trabalhos que se 

referiam aos professores da Educação Básica foram selecionados por ser esta categoria foco 

desta pesquisa. Os dados adquiridos junto a estas fontes foram sistematizados em 4 tabelas. 

Diante das dificuldades encontradas na consulta que fizemos à página do ENDIPE na 

internet esclarecemos que as informações encontradas não foram utilizadas, tendo em vista que 

em algumas das edições os artigos publicados foram organizados por eixos e em outras foram 

publicados em bloco, sem qualquer distinção. Como isso acarretou um grande volume de 

publicações agrupadas em um único conjunto, teríamos que investir o escasso tempo de que 

dispúnhamos para que algum artigo relacionado à temática fosse encontrado. Esta situação nos 

levou a tomar a decisão de prosseguir com o levantamento, a partir da inclusão de outras fontes 

de consulta. 

Na Plataforma Rede Estrado, conseguimos acesso, apenas, às publicações do ano de 

2017, o que é bastante reduzido em comparação ao período compreendido por nossa 

investigação. Para que pudéssemos ampliar este quadro, entramos em contato via e-mail com 
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os responsáveis pela organização do evento e solicitamos auxílio a esse respeito. A resposta 

que obtivemos não foi suficiente para sanar este entrave, uma vez que a coordenação do evento 

nos direcionava para a mesma página em que já havíamos feito a busca. Apesar de constar o 

registro de anais anteriores a 2017, o acesso aos dados não foi concretizado, visto que os 

arquivos não abriam. Em função disso, permanecemos sem acesso aos demais anais e por este 

motivo não apresentaremos os dados relacionados a esta fonte. 

Após a finalização desta etapa da investigação, podemos dizer que as informações 

encontradas nas bases consultadas evidenciam pistas que merecem nossa atenção por indicarem 

que apesar dos sérios problemas enfrentados no cotidiano escolar, estudos envolvendo o 

abandono do magistério ainda aparecem de maneira tímida, conforme expressam os dados 

apresentados a seguir.  

Dito isso, acrescentamos que os dados produzidos suscitaram a composição das 4 

tabelas que ora apresentamos. 

 

Tabela 1 - Relação dos trabalhos publicados nos anais da ANPEd* 

Fonte: A autora (2019) com base nos anais do Evento 

* A partir de 2013 a ANPEd passou a ser um evento bianual. Os anais do ano de 2010 não estão disponíveis na plataforma do 

evento. 

 

 

 

 

Tabela 2 - Relação dos trabalhos publicados nos anais do Congresso Nacional de Formação de 

Professores e Congresso Estadual Paulista sobre Formação de Educadores 

 

 
Fonte: A autora (2019) com base nos anais do Evento 

 

 

Congresso 

Nacional de 

Formação de 

Professores/ Ano

Total de 

publicações 

Eixo 1

Total 

Selecionado

Total de 

publicações 

Eixo 2

Total 

Selecionado

Total de 

publicações 

Eixo 4

Total 

Selecionado

1ª Edição 2011 - - - - - -

2ª Edição 2014 217 0 259 0 110 0

3ª Edição 2016 222 0 199 0 84 0

Total 439 0 458 0 194 0

ANPEd/Ano 

Total de 
publicações 

GT 04  

Total 

Sel. 

Total de 
publicações 

GT 05  

 

 
Total Sel. 

 

Total de 
publicações 

GT 08 

 

 

 
Total Sel. 

Total de 

publicações 

GT 09 
 

 

 
Total Sel. 

Total de 

publicaçõe

s GT 12 
 

 

 
Total Sel. 

2007 a 2010 46 0 53 0 82 0 45 0 65 0 

2011 a 2014 43 0 51 0 94 0 59 0 77 0 

2015 a 2017 41 0 61 0 80 0 49 0 57 0 

Total 130 0 165 0 256 0 153 0 199 0 



30 
 

Tabela 3 - Relação dos trabalhos publicados nos anais do Congresso Internacional Sobre 

Professores Principiantes e Inserção Profissional à Docência 

 

Congresso Internacional 

Sobre Professores 

Principiantes/ Ano 

Total de Publicações Total Selecionado 

2007 a 2010 258 0 

2011 a 2014 341 1 

2015 a 2017 79 1 

Total 678 2 
Fonte: A autora (2019) com base nos anais do Evento 

 

 

De modo geral, a análise dos resultados que deram origem às três tabelas apresentadas 

sugere um panorama preocupante sobre o quantitativo de pesquisas relacionadas ao abandono 

do magistério, uma vez que ao somarmos os dados revelados, cujo total equivale a 2.672 (dois 

mil, seiscentos e setenta e dois) trabalhos publicados entre 2007 e 2017, encontramos apenas 2 

artigos que dizem respeito à temática da pesquisa, o que corresponde a 0,07% das publicações.  

Do total de 256 (duzentos e cinquenta e seis) trabalhos levantados nas publicações do 

GT 8 da ANPEd, que tem por foco a formação de professores, verificamos que nenhum deles 

se dedica a investigar o abandono do magistério. Nos demais GTs deste evento esta situação se 

repete, tendo em vista que dentre 903 publicações nenhuma correspondia aos descritores 

utilizados. 

A segunda tabela, referente aos anais do Congresso Nacional de Formação de 

Professores, apresenta um panorama muito semelhante. Os dados da 1ª edição deste congresso 

não se encontram separados por eixos e o processo de seleção manual não permitiria que a 

busca fosse feita em tempo hábil, tendo em vista o total de 7.363 páginas com todo o arquivo 

das publicações. Assim, utilizamos os dados referentes à 2ª e 3ª edições. Estes indicam uma 

lacuna de publicações sobre o abandono da docência. No total de 1.091 (um mil e noventa e 

um) trabalhos publicados nos eixos 1, 2 e 4, não encontramos artigos com os descritores 

selecionados. 

Esta situação não é muito diferente daquela que encontramos nos anais do Congresso 

Internacional sobre Professores Principiantes e Inserção Profissional à Docência. Ao 

analisarmos os artigos levantados nas 5 (cinco) edições desse Congresso, cujo eixo central 

abrange os processos que envolvem o ingresso no magistério, nos surpreende verificar 

acentuada desproporção entre a totalidade das publicações dos anais (678 - seiscentos e setenta 
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e oito trabalhos) e o quantitativo de produções relacionadas à temática em estudo (duas). Esta 

surpresa se deve ao fato de que o abandono é um dos principais temas destacados pelos 

pesquisadores que se debruçam sobre o assunto (LIMA, 2006; MARCELO GARCIA, e 

VAILLANT, 2017) e, portanto, esperávamos encontrar nesta fonte um conjunto mais 

significativo de pesquisas. 

Quanto ao teor dos dois textos encontrados, a publicação de Curado Silva e Rocha 

(2016), intitulada “Mediações, contradições e as condições de trabalho de professores 

iniciantes: Elementos determinantes para a desistência ou resistência na carreira”, analisa de 

maneira sistemática elementos ligados à formação escolar na escola básica, a formação inicial 

nos cursos de licenciatura e aos estágios, além de dedicar grande parte da escrita aos aspectos 

associados ao ingresso no magistério. A investigação tem por objetivo analisar questões que se 

colocam nas práticas dos professores iniciantes no exercício da profissão, tipos de apoio 

recebidos e demandas apresentadas. Visa, ainda, contribuir com a análise da realidade docente, 

no sentido de trazer elementos que possam corroborar com programas de acompanhamento e 

fortalecimento da prática cotidiana do professor iniciante. 

Segundo as autoras (CURADO SILVA e ROCHA, 2016), a pesquisa surge das 

inquietações vivenciadas na trajetória profissional e de investigações sobre as relações entre 

formação de professores e início da docência. Inicia considerando os estudos de Huberman 

(1995) e, com base nas suas contribuições, sinaliza que o sentimento de solidão, sofrimento e 

as dificuldades enfrentadas pelos novatos podem levá-los à desistência do magistério.  

Para o desenvolvimento da investigação, inicialmente, as pesquisadoras analisaram os 

editais de 2010 e 2013 referentes ao concurso público do magistério do Distrito Federal e 

acompanharam as publicações do Diário Oficial desta unidade federativa. A partir deste 

acompanhamento e análise, concluíram que 34% dos professores convocados desistiram do 

emprego logo no início de 2010. Em 2013 esse número representa 29% do total. Esse dado se 

mostra ainda mais alarmante, considerando que à época o Distrito Federal era o que melhor 

remunerava os professores da educação básica na comparação com os demais estados 

brasileiros. A hipótese que as autoras levantam então é a de que este número expressivo de 

desistentes pode estar relacionado diretamente às condições de trabalho e às dificuldades 

encontradas no início da docência.  

Em seguida, Curado Silva e Rocha (2016), aplicaram um questionário junto aos 283 

professores que ingressaram nos citados concursos. O questionário era composto por perguntas 

fechadas e abertas que após serem preenchidas, foram lidas pelas coordenadoras da pesquisa e 
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favoreceram a seleção de 10 sujeitos que concordaram em conceder entrevistas sobre suas 

condições de trabalho nesta fase inicial da profissão.  

Os dados obtidos pelos questionários evidenciam que 53% dos professores que 

ingressaram como efetivos nos concursos mencionados (editais 2010 e 2013) não tiveram 

informações sobre suas respectivas escolas ou sobre suporte da gestão escolar antes do primeiro 

dia de aula, o que em alguma medida corrobora com a hipótese levantada. De maneira geral, as 

respostas obtidas 

[...] demonstram contradições que ocorrem nas relações entre o aprender a 

profissão, a sensação de isolamento ou contentamento com um trabalho coletivo 

da escola, nas divergências e convergências com um projeto de educação, e são 

relações que vão formando o projeto coletivo de escola, ou que mesmo 

propiciam para que o contrário aconteça: a não existência de um trabalho 

coletivo [...] (CURADO SILVA e ROCHA, 2016, p. 7). 

 

Embora apresente dados importantes a pesquisa demonstra certa fragilidade, pois os 

professores exonerados que tiveram seus nomes publicados no Diário Oficial não foram 

entrevistados. Isto dá margem à interpretação de que os docentes que deixaram as escolas 

vinculadas à Secretaria de Educação do Distrito Federal, no período analisado, podem ter 

deixado aquele emprego, mas isso não significa que tenham abandonado a profissão, o que não 

é flexibilizado pelo artigo. 

Quanto ao segundo trabalho identificado no levantamento que fizemos (TABELA 2), 

publicado em 2012 e denominado “Professores iniciantes: Desafios da profissão docente”, a 

responsável pela pesquisa (MARTINS, 2012) analisou a relação entre início da docência, 

formação inicial e desafios encontrados na profissão. Utilizou como referencial teórico os 

estudos de Huberman (2000), de Marcelo Garcia (1999), Roldão (2005) e Tardif (1991).  

Com o objetivo de investigar as contribuições do curso de formação inicial em 

Pedagogia para a atuação docente nos primeiros anos do magistério e os desafios encontrados 

pelas professoras novatas para o exercício da profissão, a coleta das informações ocorreu por 

meio da utilização de um roteiro orientador que serviu de referência no interior de um grupo de 

discussão. Também foi aplicado um questionário formado por 15 questões referentes ao perfil 

social e profissional das 10 pedagogas participantes. Não há informações sobre como foi feita 

esta seleção, como se deu o contato com as partícipes ou acerca do lócus da pesquisa. Apenas 

consta que são pedagogas em início de carreira. 

O texto segue cotejando as informações obtidas ao referencial teórico indicado, 

denotando a complexidade das situações vividas no início da docência e as contradições entre 

o que se idealiza e a realidade. Reforça a necessidade de uma política de formação que 
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contemple a composição e a consolidação de um programa de acompanhamento do professor 

iniciante e que considere as situações presentes em seu cotidiano profissional, auxiliando na 

melhoria da qualidade das suas condições de trabalho. 

           Embora o artigo tenha sido selecionado pela busca na base das publicações do Congresso 

Internacional como um dos que trata do abandono da docência, esta temática não aparece de 

maneira clara e direta no texto, sendo inferida como consequência da falta de políticas e 

programas voltados para a inserção na carreira docente. Em síntese, este não era o foco do artigo 

em questão, o que corrobora com os dados já obtidos sobre a pouca (quase nenhuma) ênfase 

dada às pesquisas que contemplam questões relacionadas ao abandono do magistério. 

Uma vez que já analisamos os resultados encontrados nos eventos e congressos, nos 

dedicaremos abaixo a apresentar e discutir os dados encontrados em outras bases e plataformas, 

que deram origem às informações que seguem.  

Na plataforma do GESTRADO – Grupo de Estudos Sobre Política Educacional e 

Trabalho Docente – da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, 

encontramos 27 artigos publicados entre o período de 2007 e 2017 e um total de 44 teses e 

dissertações, datadas do mesmo período. Embora, ao utilizarmos os descritores selecionados, 

não tenhamos localizado material que trate especificamente do abandono da profissão docente, 

as informações que compõem 3 dos trabalhos publicados (NORONHA, ASSUNÇÃO e 

OLIVEIRA, 2008; ASSUNÇÃO e OLIVEIRA, 2009; PEREIRA JUNIOR e OLIVEIRA, 2016) 

fornecem elementos para as análises empreendidas nos capítulos subsequentes desta 

dissertação, tendo em vista que as temáticas apresentadas envolvem aspectos relacionados às 

condições de trabalho do professor, saúde e sofrimento no trabalho e retenção e rotatividade do 

professor, e nos ajudam a compreender as questões que envolvem o abandono do magistério.   

Dando continuidade à esta investigação, nos dedicamos à busca dos descritores 

selecionados na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD). Os dados encontrados 

deram origem à tabela a seguir: 
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 Tabela 4- Relação dos trabalhos publicados na BDTD 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) 

Período/Documento 
Formação de 

Professores 

Início da 

Docência 

Abandono do Magistério/ 

Desistência da Carreira Docente 

Dissertações 

2007 a 2017 
1.539 6 3 

Teses 

2007 a 2017 
748 4 0 

Total 2287 10 3 

Fonte: A autora (2019) com base nos dados da BDTD 

Ao analisarmos as informações obtidas por meio do acesso à BDTD, no período 

abarcado para esta pesquisa (2007 a 2017) verificamos que 2.287 (dois mil duzentos e oitenta 

e sete) trabalhos sobre formação de professores estavam disponíveis, na ocasião da consulta, 

dentre os quais 10 (dez) guardam relações com o início da docência e apenas 03 (três) dizem 

respeito ao abandono do magistério. Em outras palavras, pouco mais de 0,4% das pesquisas 

disponibilizadas por esta Base referem-se ao início da profissão docente e somente 0,13% do 

total diz respeito ao abandono do magistério.  

A dissertação de mestrado de Mariano (2006a), defendida em período anterior ao 

analisado nesta dissertação, já anunciava esta escassez. Ao se debruçar sobre a produção da 

ANPEd e do ENDIPE em torno do processo de aprendizagem profissional da docência ocorrido 

no início da carreira, entre 1995 e 2004, o pesquisador verificou que de um total de 6.978 (seis 

mil novecentos e setenta e oito trabalhos) cerca de 0,3% apenas, tratam do assunto.  

Trabalho semelhante foi desenvolvido por Nunes e Cardoso (2013) ao buscar o termo 

“professor iniciante” em quatro bases: GT 8 da ANPEd, Revista Brasileira de Educação, 

Revista Educação e Sociedade e Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. De um universo 

que compreende 1.800 (mil e oitocentos) trabalhos publicados, apenas 15 (quinze) apresentam 

interface com o tema, o que representa aproximadamente 0,82% dos artigos. Como 

considerações, as autoras apontam a necessidade de explorar aspectos pouco analisados, 

buscando compreender a complexidade dessa etapa na carreira docente. 

Tendo como foco o professor iniciante egresso do Curso de Pedagogia e a desistência 

da carreira docente no começo do magistério, outra pesquisa foi implementada por Silva e 

Rocha (2017) que analisaram teses, dissertações e artigos publicados nos bancos de dados da 

CAPES, BDTD, SCIELO e GT 08 da ANPEd, no período compreendido entre os anos de 2006 

e 2016, utilizando os seguintes descritores: “Professor Iniciante”, “Abandono do Magistério” e 

“Desistência do Magistério”.  
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Após filtrarem as informações no banco de teses e dissertações, obtiveram como 

resultado 36 produções, sendo 17 publicações encontradas no banco da CAPES e 19 trabalhos 

na BDTD. Desse total, apenas duas produções referem-se aos descritores “Abandono do 

Magistério” e “Desistência do Magistério”.  

Na realização da busca por artigos o total encontrado junto à CAPES, ao SCIELO e ao 

GT 08 da ANPEd também foi tímido, considerando que apenas 10 trabalhos foram localizados. 

Ao esmiuçar esse quantitativo as estudiosas perceberam que, apesar de tratarem do início da 

docência, nenhum deles estabeleceu relações com as questões que envolvem o abandono do 

magistério. Desta forma, as pesquisadoras reforçam nosso entendimento sobre a escassez de 

trabalhos que se dedicam a compreender a evasão docente e ressaltam: “[...] fica claro, que a 

questão do abandono e desistência do magistério é uma causa quase que silenciada” (SILVA e 

ROCHA, 2017, p. 7). 

Lapo e Bueno (2003) analisaram o abandono do magistério na rede pública de ensino 

do Estado de São Paulo, no período compreendido entre 1990 a 1995. Para realizar esta 

investigação fizeram, inicialmente, um levantamento na Secretaria de Educação acerca dos 

professores efetivos que abandonaram o magistério no período citado. De posse desses dados, 

procederam à aplicação de um questionário que foi enviado por correio para 158 (cento e 

cinquenta e oito) ex-professores da região que apresentou o maior número de evasão docente. 

Deste total, 29 (vinte e nove) questionários retornaram preenchidos e permitiram traçar um 

perfil desses professores que evadiram do magistério. A ideia era colher informações básicas 

sobre idade, tempo no magistério na rede estadual de ensino e motivos para a exoneração. 

Posteriormente, entrevistaram 16 (dezesseis) desses ex-professores, com o objetivo de 

compreender como se constituem suas histórias de vida profissional e de que maneira as 

experiências vivenciadas contribuíram para o abandono da profissão. Para tanto, consideraram 

que a entrevista aberta seria adequada, uma vez que o próprio entrevistado conduziria 

livremente o relato narrando os acontecimentos da vida profissional da maneira que entendesse 

ser melhor e utilizando o tempo que achasse apropriado.  

Os resultados indicam que o abandono da profissão é um processo construído ao longo 

do desenvolvimento profissional da carreira de professor e decorrem da soma de fatores que 

vão surgindo e se desenvolvendo ao longo dos anos. Esses fatores se relacionam com a história 

de vida pessoal pregressa, com a entrada na profissão e com as aspirações futuras de cada 

professor.  

As autoras encontraram variações entre os resultados das pesquisas no que diz respeito 

ao período no qual prevalece o abandono da profissão. Como ilustração, citam a tese de 
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doutoramento de Saul Neves de Jesus, 1995, que pautado pela obra de Sweeney (1991) e pelas 

contribuições de Mark e Anderson (1985), indica que o abandono do magistério ocorre, 

principalmente, nos 4 primeiros anos de exercício profissional. Diferentemente deste resultado, 

a investigação realizada por Lapo e Bueno (2003) evidencia que “A quase totalidade do grupo 

só pediu a exoneração após, no mínimo, cinco anos de exercício profissional, sendo que a 

maioria só o fez após dez anos de trabalho na rede pública” (LAPO e BUENO, 2003, p. 71). 

 Para as estudiosas, o abandono da carreira se apresentou dentro do universo investigado 

como um processo paulatino e cumulativo, que em muitos casos se relaciona com a própria 

escolha profissional, tendo em vista ter sido a licenciatura a única possibilidade de ingresso ao 

ensino superior e não a opção que de fato desejavam.  

De todo modo, a variação temporal revelada por estas pesquisas não suprime a evidência 

que de um modo ou de outro, mais cedo ou mais tarde, quando o abandono acontece, as razões 

que desencadeiam esta decisão não decorrem de arroubos ou de atos irresponsáveis dos 

professores. Trata-se de um processo solitário de tentativas fracassadas de permanência na 

profissão e de investimentos individuais voltados à solução de problemas que poderiam ter sido 

evitados. Problemas esses que mencionamos neste trabalho e que são de responsabilidade das 

escolas, das instituições formadoras, dos legisladores e gestores das políticas educacionais e, 

de forma ampla, da sociedade civil. Ignorá-los e permanecer culpabilizando os docentes pela 

grave situação da educação brasileira, significa permanecer negligenciando este quadro e deixar 

professores à própria sorte, gerando comprometimentos para a formação das futuras gerações.  

Em relação à acentuada diferença numérica entre pesquisas que tratam do tema 

Formação de Professores e aquelas que abordam aspectos relacionados ao Abandono do 

Magistério, nos sentimos instigadas a problematizar outra questão, ainda que não seja 

necessariamente respondida por esta pesquisa, uma vez que a pergunta que nos move é outra. 

Dito isto, indagamos: quais seriam as razões para um resultado tão discreto de investigações 

que tratam diretamente do abandono da docência?  

Seja qual for a justificativa, a baixa produção refletida na escassez de publicações em 

anais de eventos, teses e dissertações voltadas a este assunto precisa ser considerada e melhor 

compreendida, tendo em vista que a desistência da profissão e os fatores que geram tal atitude 

ainda se apresentam de forma tímida no meio acadêmico, como indicam os dados apresentados 

neste e em outros trabalhos (LAPO e BUENO, 2003; LIMA, 2006; MARIANO, 2006a, 2006b; 

NUNES e CARDOSO, 2013; SILVA e ROCHA, 2017).  

Advertimos que esta carência pode ser empecilho para a construção de políticas voltadas 

à formação docente e ao professor iniciante por dificultar a composição de uma base de 
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informações sólidas que favoreça a compreensão dos diferentes contextos, dos impasses e dos 

conflitos que levam boa parte dos novatos a abandonarem a profissão. Desta forma, é 

imprescindível ampliar o número de pesquisas neste campo, nos permitindo construir, 

coletivamente, estratégias voltadas à prevenção e ao enfrentamento de parte dos problemas 

pelos quais passam os novos professores.  

Embora haja divergências na literatura quanto ao período exato no qual ocorre a maior 

parte do número de evasão do magistério, em nosso entendimento, as histórias de abandono da 

carreira veiculadas pelas mídias e observadas no cotidiano escolar do qual fazemos parte, bem 

como a carência de pesquisas que tratam desta temática, aqui evidenciadas, reforçam a 

necessidade do desenvolvimento desta investigação. Conforme esclarecemos, questões desta 

natureza têm nos mobilizado e nos provocaram a implementar esta pesquisa cujos objetivos e 

procedimentos metodológicos constituem os tópicos subsequentes.  

 

1.3 Objetivos 

 Objetivo geral 

Com o desenvolvimento desta pesquisa temos a finalidade de identificar e analisar os 

elementos apontados por professores iniciantes acerca das razões pelas quais abandonaram o 

magistério.  

 Objetivos específicos 

Considerando a problemática apresentada e com base nas informações fornecidas pela 

literatura, pretendemos, mais especificamente: 

• Identificar elementos ligados às experiências profissionais vivenciadas 

por professores novatos durante o período no qual atuaram na educação básica; 

• Levantar, descrever e analisar informações que revelem os motivos pelos 

quais os professores selecionados desistiram da docência; 

• Cotejar as informações relacionadas as experiências vividas no começo 

da carreira àquelas relativas às razões que os levaram a abandonar o magistério; 

• Estabelecer um paralelo entre os pontos de vista expressos pelos 

iniciantes e os estudos desenvolvidos durante a formação inicial. 
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1.4 Metodologia da Pesquisa 

O processo de pesquisa se caracteriza, segundo Silveira e Córdova (2009), como uma 

tentativa permanente de aproximação e entendimento de uma dada realidade que se pretenda 

investigar, buscando desvelar fatos que estão inseridos num determinado contexto. Para tanto, 

diferentes abordagens e caminhos podem ser utilizados. Em nosso caso, em consonância com 

os objetivos que propusemos, adotamos para esta investigação o enfoque qualitativo, que 

segundo Minayo (2003, p. 22) “[...] aprofunda-se no mundo dos significados das ações e 

relações humanas, um lado não perceptível e não captável em equações, médias e estatísticas.” 

Entendemos, assim como proposto por Ludke e André (1986), que a pesquisa ancorada 

numa abordagem qualitativa se constrói com um ritmo próprio, começando pelo que se 

denomina fase exploratória da pesquisa, com a aproximação do projeto de investigação, seguida 

da fase de coleta de dados, isto é, o mergulho no recorte empírico e por fim o tratamento do 

material levantado no campo para análise e teorização. 

Todas essas fases e procedimentos de uma pesquisa são etapas interligadas de um 

processo que objetiva uma explicação para um fato ou fenômeno. Dito isto, detalhamos a seguir 

os procedimentos que utilizamos para encaminhamento desta investigação, quais sejam, a busca 

pelos sujeitos colaboradores, os instrumentos de coleta de dados e o tratamento das informações 

obtidas. 

 

1.4.1 Processo de seleção dos professores colaboradores 

Como primeiro movimento de busca por sujeitos que fariam parte de nossa investigação, 

no primeiro semestre de 2018 decidimos abarcar professores das diferentes regiões do Brasil, 

com até 5 anos de atuação profissional que tivessem abandonado a carreira. Ao traçar este 

delineamento esperávamos contemplar uma diversidade de perfis e verificar se os fatores que 

desencadearam tal abandono traziam consigo elementos relacionados à localidade na qual 

residiam/atuavam ou não. Em razão desta intenção, procuramos na internet o número de 

telefone de diferentes Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, bem como das 

Secretarias Estaduais e Municipais de Administração da Região Nordeste e das Regiões Sul e 

Sudeste, incluindo Niterói/RJ. Buscamos, ainda, os números de telefone dos Institutos Federais 

de Educação com a finalidade de estabelecermos contato com os servidores que neles atuavam 

para que pudéssemos adquirir uma lista com os nomes dos professores exonerados nos últimos 

5 (cinco) anos. De posse desta relação pretendíamos estabelecer uma aproximação com os 

docentes que romperam vínculo com as instituições nas quais atuavam e a eles explicar os 
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objetivos de nossa investigação para que pudéssemos agendar uma entrevista3 junto aqueles 

que se disponibilizassem a colaborar, desde que correspondessem aos critérios estipulados: ter 

cursado licenciatura e ter atuado no magistério por até 5 (cinco) anos. 

A definição do segundo critério decorre do fato de que a literatura internacional define 

como professor iniciante, o docente que atua no magistério por um período que pode variar 

entre os três e os 5 primeiros anos de exercício profissional (HUBERMAN, 1995 e TARDIF, 

2014). 

Quanto à busca que fizemos, cabe dizer que, a cada ligação o contato telefônico com a 

respectiva Secretaria de Educação e de Administração ou órgão afim passava por setores 

diferentes, como Administração de Pessoal, Desenvolvimento de Pessoas, Desenvolvimento de 

Carreira, Recursos Humanos, Chefia de Gabinete, Estatística e Avaliação, Coordenação da 

Educação, Superintendência de Valorização de Pessoas e Ouvidoria.  

Além das instâncias estaduais e municipais, recorremos às Secretarias (ou órgãos 

semelhantes) da esfera Federal, como a Diretoria de Gestão de Pessoas, do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), Departamento de Recursos Humanos 

do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET- RJ). Como 

não obtivemos êxito nos contatos telefônicos, tendo em vista que os servidores que trabalham 

nas Secretarias e nos outros órgãos contatados explicaram que não dispõem das informações 

solicitadas, resolvemos elaborar uma carta4 a ser enviada via e-mail para estes mesmos setores, 

esclarecendo os objetivos da pesquisa e solicitando os referidos dados. Entretanto, mesmo após 

o envio da carta de apresentação para as instituições das diversas esferas citadas, não 

conseguimos qualquer retorno, o que nos levou a compor uma nova estratégia de busca por 

estes dados. 

Uma vez que a via institucional para acesso aos dados de exoneração e abandono não 

nos trouxe resultados, iniciamos um processo de localização dos sujeitos de maneira mais 

informal, conversando com colegas,  companheiros de trabalho, estudantes da pós-graduação, 

enfim, qualquer pessoa que pudesse nos indicar um conhecido que fosse professor e que 

correspondesse aos critérios anunciados. Nos eventos relacionados à educação, onde 

apresentávamos o que já havíamos produzido em torno dessa pesquisa, também solicitávamos 

apoio aos congressistas participantes, no sentido de indicarem professores iniciantes que 

 
3 No caso dos professores que residem em municípios distantes de Niterói, São Gonçalo e Rio de Janeiro ou em 

outros estados recorreríamos à utilização do Skype para a realização das entrevistas.  

 
4 O modelo da carta se encontra na seção Anexos. 
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tivessem abandonado a carreira. Foi nesta dinâmica que conseguimos o contato de 5 professores 

(uma de Matemática, um de Física, duas dos anos iniciais do Ensino Fundamental e uma da 

Educação Infantil) que a princípio correspondiam aos critérios descritos.  

Por telefone, primeiramente esclarecemos a cada um o modo como tivemos acesso ao 

seu nome e número e explicamos os objetivos da pesquisa, bem como os procedimentos que 

seriam adotados para a coleta dos dados. Como todos os contatados se dispuseram a fazer parte 

da investigação, informamos que em momento oportuno entraríamos em contato novamente 

para agendar uma entrevista a fim de que pudéssemos dialogar.  

Assim sendo, após revisão, ampliação e estudo da literatura que trata da formação de 

professores e do período inicial da docência e de suas peculiaridades, elaboramos a 

fundamentação teórica de nossa dissertação, conforme registramos no Capítulo II. Esta 

composição foi essencial para que pudéssemos ter clareza na preparação do roteiro de entrevista 

semiestruturado5 que utilizamos no processo de aquisição das informações. Enquanto 

preparávamos o roteiro fizemos um novo contato com os professores selecionados a fim de 

agendar as entrevistas que, segundo o cronograma que organizamos, se iniciaram em março de 

2019.  

Com a intenção de realizar uma entrevista piloto que nos permitisse avaliar e aprimorar 

o roteiro, assim como adquirir maior desenvoltura no processo da coleta de informações, 

agendamos uma conversa com a professora de Matemática, Zulmira. Optamos por esta 

professora, devido a uma condição peculiar que apresentava: embora tivesse deixado de atuar 

em instituições escolares, manteve-se na área da educação ministrando aulas particulares em 

sua residência (ensinava à estudantes com dificuldades em Matemática e Língua Portuguesa, 

apesar de não ter habilitação específica para esta última disciplina).  

A professora Zulmira é formada pelo Curso Normal – o que a permitiu trabalhar com 

estudantes do primeiro segmento do Ensino Fundamental – e tem habilitação em Matemática – 

o que a possibilitou ministrar aulas para o segundo segmento do Ensino Fundamental. A 

entrevista foi realizada em sua casa localizada no Méier, bairro da Zona Norte do município do 

Rio de Janeiro. O encontro, inicialmente agendado para acontecer no dia 08 de março de 2019, 

precisou ser remarcado por duas vezes tendo em vista que nas datas reservadas encontrei 

dificuldades de locomoção causadas por problemas pessoais. Finalmente nos encontramos no 

dia 22 de março, em sua residência. 

 
5 O roteiro encontra-se na seção Apêndices.  
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Avaliamos que este contato foi muito importante e produtivo para o desenvolvimento 

da pesquisa, porque contribuiu para verificar se as questões que constavam no roteiro 

abarcavam de fato aquilo que em nosso entendimento seria relevante para a compreensão dos 

fatores que levaram cada professor ao processo de abandono do magistério. Para além disto, a 

entrevista piloto contribuiu no sentido de dar mais segurança à esta jovem pesquisadora, que 

mergulha num universo novo e complexo. 

Após quase duas horas de entrevista, acrescida dos minutos de conversa informal regado 

a café e bolo de chocolate, retornei à minha casa com um sentimento de alívio por ter 

conseguido, enfim, iniciar esta fase da investigação. Em conversa com a orientadora deste 

trabalho, decidimos não utilizar nesta pesquisa os dados apresentados por Zulmira uma vez que 

durante os esclarecimentos informou que atuou por cerca de 8 anos em instituições escolares, 

portanto, ultrapassa o período de inserção profissional, indicado como um dos critérios de 

seleção.  

Antes de tomarmos esta decisão, uma outra entrevista estava agendada para o dia 01 de 

abril, com a professora Juliana - Pedagoga. O local do encontro foi um shopping, localizado no 

município de Niterói/RJ. Muito simpática e sucinta, a professora Juliana falou por 

aproximadamente 40 minutos e esclareceu alguns pontos que se mostraram bastante relevantes. 

Iniciou dizendo que havia feito Curso Normal, o que possibilitou o trabalho com estudantes da 

Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Após alguns anos de exercício 

no magistério, iniciou o curso de graduação em Pedagogia, porém, não o concluiu.  

À medida que ouvia a Professora Juliana narrar estes aspectos fui tomando consciência 

de que, apesar de todos os esclarecimentos realizados por telefone e por mensagens de texto, 

antes do encontro presencial, apenas no momento das entrevistas com ambas (Zulmira e 

Juliana), fui informada de que haviam trabalhado por 8 anos em instituições escolares. As 

coincidências se repetiam e a decisão de não utilizar os dados obtidos nestas duas primeiras 

entrevistas se consolidaram naquele momento.  

Tendo em vista que a partir desta decisão teríamos somente 3 professores colaboradores 

para a pesquisa, decidimos retomar os contatos e verificar com mais segurança as informações 

que se referiam aos critérios de seleção dos docentes. Após realização desta verificação, 

passamos a considerar necessário encontrar outros voluntários, pois, dentre os 3 pré-

selecionados, somente o professor de Física atendia às exigências.  
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A necessidade de conseguir outros participantes para a nossa investigação nos mobilizou 

no sentido de produzir uma chamada (Flyer)6 de voluntários nas redes sociais – Facebook e 

Instagram – e ainda em grupos diversos mediante uso do aplicativo de mensagens WhatsApp, 

o que foi realizado no dia 03 de abril. A informação presente na chamada convidava voluntários 

a participarem de uma pesquisa, cujo foco é o abandono do magistério. Como público alvo, 

especificamos que se referia aos professores que tivessem trabalhado por no máximo, 5 anos, 

em escolas públicas ou privadas; identificamos meu nome e a universidade a qual a pesquisa se 

vincula. Também registramos meus contatos para que os interessados se manifestassem.  

A solicitação para que os amigos compartilhassem o pedido de ajuda se espalhou 

rapidamente, e em questão de minutos 18 professores voluntários entraram em contato. Deste 

total, 7 professores ainda estavam em sala de aula, e embora não tivessem deixado a profissão, 

demonstraram um grande desejo em falar sobre as dificuldades pelas quais passavam os 

professores em exercício. Expliquei que no momento o foco da investigação era outro e 

agradeci, uma vez que não contava com tempo livre para realizar esta escuta que certamente 

nos ofereceria informações preciosas.  

Em seguida, entrei em contato com 6 professores que, de fato, haviam abandonado o 

magistério. Desse total (6), uma professora se mostrou decepcionada, ao saber que não poderia 

conceder a entrevista por ter lecionado por 7 anos, o que excedia o período considerado como 

início da docência (REALI, TANCREDI e MIZUKAMI, 2008; TARDIF, 2014). A ela e aos 

demais que demonstraram interesse, expliquei que guardaria seus contatos para um possível 

trabalho posterior. Em meio às mensagens e trocas de e-mail, outra professora entrou em 

contato expressando vontade de participar da pesquisa. Após conversa, a mesma disse não ter 

passado pela situação do abandono do magistério, mas havia se dedicado a estudar tema 

semelhante em sua dissertação no mestrado. Agradeci a gentileza, fiz os mesmos 

esclarecimentos sobre os critérios de seleção dos sujeitos e solicitei que reservasse um tempo 

para que pudéssemos conversar posteriormente, ainda que de maneira informal. Entre um 

contato e outro, encontrei na Biblioteca Central do Campus do Gragoatá/UFF, um exemplar da 

dissertação da referida professora. Sua investigação, de cunho bibliográfico, tem por título “A 

Valorização do Magistério da Educação Básica nos Planos Nacionais de Educação de 2001 e 

2014”. Como no momento ainda procurava participantes voluntários, deixei a conversa para 

outro momento e segui com minha atenção voltada aos contatos. 

 
6 O Flyer encontra-se disponibilizado na seção Apêndices. 
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Os quatro (4) professores restantes se alinhavam ao perfil procurado, porém, um deles 

residia em João Pessoa, o que nos levou a dar prioridade aos demais, tendo em vista que a 

intenção inicial de abranger professores de diferentes regiões do Brasil havia sido superada, 

frente ao volume de obstáculos apresentado. A esse fator, acrescentamos que as entrevistas 

presenciais implementadas nos permitiram verificar nuances nos olhares, nas emoções e nos 

gestos dos professores com os quais dialogamos que, em nosso ponto de vista, dificilmente 

seriam captadas durante um contato virtual entre pesquisador e participante, ainda mais por se 

tratar de uma primeira experiência nesse campo. 

As experiências e dificuldades aqui narradas também foram vivenciadas de maneira bem 

semelhante por Silva (2018). Ao investigar o processo de abandono da docência por professores 

iniciantes no Município de Rondonópolis/MT, a estudiosa se deparou com muitas dificuldades 

na localização de sujeitos. Relatando os entraves pelos quais passou na busca de dados para sua 

pesquisa, Silva (2018, p. 59) afirma que 

[...] encontrar professores dispostos a exporem seus desencantos e suas 

frustações não foi tarefa fácil, tendo em vista que muitos dos que abandonaram 

o concurso público carregam o peso da culpa, seja pelo próprio sentimento de 

ter fracassado, ou por parte da família, que, em alguns casos, reforçam tal 

sentimento com o discurso da inutilidade de tantos anos de investimento na 

faculdade. 

E continua 
 

Em relação aos dados quantitativos, [...] também houve alguns entraves. Um 

deles foi a falta de atenção das secretarias, tanto estadual quanto municipal, no 

que se refere aos profissionais que estão abandonando a carreira, tendo em vista 

que em nenhuma delas foi encontrado setor e/ou pessoas responsáveis por 

apresentar tais dados. Supõe-se que estes dados estejam arquivados, 

provavelmente, em algum setor do departamento de Recursos Humanos, mas 

que ninguém sabe responder qual é a real situação (quantitativa) desses 

profissionais que desistem do concurso (Ibid., p. 59-60). 

 

Em alguma medida, ter acesso às dificuldades pelas quais passou outra pesquisadora e 

ver que ao final todo esforço foi recompensado por um belo trabalho, nos deu forças para seguir 

em frente.  

Em nosso caso, após longo processo de busca que teve início em abril de 2018 e foi 

concluído em maio de 2019, chegamos a 5 professores colaboradores, conforme apresentamos 

no quadro a seguir: 

 

 

 

 

 

 



44 
 

Quadro 1- Professores colaboradores 

Professor(a) Curso de 

Licenciatura 

Tempo de 

experiência no 

Magistério 

Tipo de 

Instituição 

Ana (nome fictício) Letras 05 anos Privada 

Cilene Educação Física 01 ano e 7 meses Pública e privada 

Cleison Letras 03 anos Pública 

Gean Física 03 anos Pública e privada 

Maurício Educação Física 04 anos Pública  

 

Uma vez que os sujeitos já foram escolhidos, apresentamos nos próximos tópicos os 

procedimentos que utilizamos para que pudéssemos acessar seus pontos de vista acerca dos 

assuntos abordados e a maneira como os dados obtidos foram analisados.  

1.4.2 Procedimentos de coleta das informações 

Em função dos objetivos propostos para o desenvolvimento desta pesquisa, utilizamos 

como principal procedimento de coleta de dados a entrevista semiestruturada. A entrevista é 

apontada por Alves-Mazzoti e Gewandsznajder (2002, p. 168) como instrumento que “[...] 

permite tratar de temas complexos que dificilmente poderiam ser investigados adequadamente 

através de questionários, explorando-os em profundidade.” Ao utilizá-lo, “[...] o investigador 

está interessado em compreender o significado atribuído pelos sujeitos a eventos, situações, 

processos ou personagens que fazem parte de sua vida cotidiana” (Ibid., p.168). 

A esse respeito, os autores afirmam que nas entrevistas semiestruturadas, “[...] o 

entrevistador faz perguntas específicas, mas também deixa que o entrevistado responda em seus 

próprios termos” (ALVES-MAZZOTTI e GEWANDSZNAJDER, 2002, p. 168). Para tanto, o 

roteiro precisa levar em conta os objetivos delineados para a pesquisa a qual se refere, sem 

perder de vista que, no momento da sua implementação é fundamental criar espaço para que o 

entrevistado reveja e reformule seu ponto de vista e acrescente dados que considere relevantes.  

Com este entendimento e inspiradas pelas contribuições do referencial teórico estudado 

compusemos um roteiro organizado em 8 blocos denominados: “Dados pessoais e formação 

acadêmica”, “Experiência profissional no magistério: informações gerais”, “A escolha da 

profissão”, “O percurso inicial”, “Acolhimento e condições de trabalho”, “Contribuições 

da formação inicial para o exercício do magistério”, “Desenvolvimento profissional” e 

“Abandono da profissão”. Com focos específicos alinhados por um fio condutor, os blocos 

somavam 64 perguntas voltadas para cada um dos 8 temas indicados. Assim, foi possível 

abordar aspectos que se relacionavam aos motivos que os levaram a escolher o curso de 
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licenciatura e a ingressar no magistério; o modo como avaliavam a formação inicial; em que 

medida foram acolhidos pelas instituições nas quais atuaram e quais foram as condições de 

trabalho que enfrentaram, além dos motivos que os levaram a desistir da profissão.  

Segundo Neto (2001, p. 57) a entrevista  

[...] não significa uma conversa despretensiosa e neutra, uma vez que se insere 

como meio de coleta dos fatos relatados pelos atores, enquanto sujeitos-objeto 

da pesquisa que vivenciam uma determinada realidade que está sendo 

focalizada. 

  

Compreendendo este procedimento como potencializador de uma conversa com 

finalidade bem definida, as 5 entrevistas individuais que realizamos foram gravadas com o 

auxílio de um gravador de voz do celular da própria pesquisadora, após autorização de cada 

sujeito. As respostas fornecidas foram armazenadas em nosso computador para que fossem 

transcritas na íntegra e apresentadas no terceiro capítulo dessa dissertação.  

 

1.4.3 Tratamento e análise das informações 

 

Para Minayo (2003, p. 26-27) 

O tratamento do material nos conduz à teorização sobre os dados, produzindo o 

confronto entre a abordagem teórica anterior e o que a investigação de campo 

aporta de singular como contribuição. Certamente o ciclo nunca se fecha, pois, 

toda pesquisa produz conhecimentos [...] e provoca mais questões para 

aprofundamento posterior.  

 

Concordando com Minayo (2003) e acrescentando o que consideram Alves-Mazzoti e 

Gewandsznajder (2002, p. 170), os dados obtidos através das entrevistas individuais foram 

organizados, descritos e analisados com a intenção de “[...] identificar dimensões, categorias, 

tendências, padrões, relações, desvendando-lhes o significado”. Para estes pesquisadores, “Este 

é um processo complexo, não-linear, que implica um trabalho de redução, organização e 

interpretação dos dados que se inicia já na fase exploratória e acompanha toda a investigação”. 

Para tanto, ao ler e reler as transcrições das 5 entrevistas, buscamos apreender e destacar 

informações que nos permitissem evidenciar as compreensões dos sujeitos acerca da temática 

em questão. Neste processo, ao mesmo tempo em que procuramos contemplar o teor dos 

objetivos formulados, buscamos evidenciar aspectos que pudessem ampliar nosso 

entendimento sobre o assunto, o que nos levou a compor quatro categorias de análise.  

Inspiradas pela filosofia e pelas artes que, em nosso entendimento, não só nos ajudam a 

compreender o mundo, mas são fundamentais para que nele possamos viver pedimos licença 
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poética para a apresentação das referidas categorias, cujos subtítulos foram pensados com a 

intenção de tornar mais suave uma temática tão complexa. 

1. “Ser ou não ser?” A Escolha da Profissão; 2. “É Caminhando que se Faz o 

Caminho” – O percurso inicial e as condições de trabalho; 3. “Por onde Andei enquanto 

Você me Procurava?” Contribuições da Formação Inicial para o Exercício do Magistério 

e 4. “Ela Disse Adeus” - O Abandono da Profissão, são as categorias sob as quais 

descrevemos e analisamos as informações compartilhadas pelos cinco participantes desta 

investigação.     

Inicialmente, as categorias foram criadas a partir dos eixos presentes nos 8 blocos que 

compunham nosso roteiro. Entretanto, após a transcrição das respostas obtidas, por diversas 

vezes retomamos a leitura dos depoimentos dos professores com o intuito de nos apropriarmos 

dos elementos explicitados ou não em suas falas, expressões e temáticas. Este movimento de 

releitura nos levou a agrupar e a reagrupar categorias previamente formuladas, uma vez que 

algumas delas guardavam semelhanças entre si.  

Feito isso, procedemos à descrição e ao cotejamento entre os trechos das respostas dos 

participantes e as contribuições de teóricos da área, com a intenção de destacar, problematizar 

ou confrontar o que já foi produzido pela literatura até o momento e, ao mesmo tempo, alcançar 

novas dimensões sobre o assunto.  

 Vale esclarecer que ao procedermos às descrições, os áudios foram ouvidos repetidas 

vezes para que pudéssemos dar conta de retomar as pausas prolongadas, embargos na voz e 

quaisquer outras manifestações que pudessem contribuir para a ampliação do que fora expresso 

pelos sujeitos. Este processo de escuta e transcrição foi realizado em conjunto com a releitura 

do Diário de Campo da pesquisadora - caderno em que registrava o que chamava minha atenção 

a cada narrativa. Isso incluiu pequenos registros de semelhanças ou diferenças entre o que ouvia 

durante as entrevistas e aquilo que vinha à mente acerca dos estudos realizados previamente, 

como também abrangeu gestos e expressões corporais e até mesmo olhares vagos que buscavam 

respostas no horizonte. Ter este instrumento como suporte foi fundamental para que a 

transcrição pudesse ser fidedigna ao que fora narrado, tal como ocorrera.  

Este recurso é recomendado por Bourdieu (2003, p. 710), ao enfatizar a importância da 

[...] utilização de ‘notas’ necessárias para restituir tudo o que foi perdido na 

passagem do oral para o escrito, isto é, a voz, a pronúncia (principalmente em 

suas variações socialmente significativas), a entonação, o ritmo (cada entrevista 

tem seu tempo particular que não é o da leitura), a linguagem dos gestos, da 

mímica e de toda a postura corporal [...]. Existem as demoras, as repetições, as 

frases interrompidas e prolongadas por gestos, olhares, suspiros ou 
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exclamações, há as digressões laboriosas, as ambiguidades que a transcrição 

desfaz inevitavelmente [...]. 

 

Em resumo, processo semelhante a este foi realizado com as respostas que emergiram e 

deram origem ao terceiro capítulo deste estudo. Entretanto, antes de mergulhamos na 

apresentação de nossa empiria, dedicamos espaço à construção de um texto que revelasse o que 

os estudos têm evidenciado em torno da temática da formação de professores, incluindo o 

debate sobre o início da docência e as condições de trabalho. Esta construção serviu de 

referência para os entrecruzamentos e as análises das nossas análises.  
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II 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES, INÍCIO DA CARREIRA E CONDIÇÕES DE 

TRABALHO NO BRASIL: IMAGENS E AUTOIMAGENS 

 

[...] não existe ensinar sem aprender e com isto eu quero dizer mais do que 

diria se dissesse que o ato de ensinar exige a existência de quem ensina e de 

quem aprende. Quero dizer que ensinar e aprender se vão dando de tal maneira 

que quem ensina aprende, de um lado, porque reconhece um conhecimento 

antes aprendido e, de outro, porque, observando a maneira como a curiosidade 

do aluno aprendiz trabalha para apreender o ensinando-se, sem o que não o 

aprende, o ensinante se ajuda a descobrir incertezas, acertos, equívocos 

(PAULO FREIRE). 

 

 

Pensar sobre a formação docente exige o reconhecimento de que se trata de um campo 

complexo, constituído por perspectivas variadas que abarcam concepções distintas e nem 

sempre explicitadas de homem e de sociedade, o que demanda compromissos éticos e sociais 

relacionados à finalidade da própria formação (GATTI, 2017). 

Os estudos que abordam esse assunto informam que esta heterogeneidade de 

entendimentos tem sido atravessada por disputas reveladas ao longo da história da Educação, 

marcadas por divergências epistemológicas, políticas, filosóficas e outras, relativas ao lócus da 

formação, ao caráter das propostas curriculares, ao papel do professor ou à dicotomia teoria e 

prática, por exemplo (NÓVOA, 2017).  

Embora as divergências sejam inúmeras, a defesa pela composição do entendimento em 

torno da construção de novos marcos para os processos formativos dos professores vem 

ganhando espaço em âmbitos variados, especialmente, no sentido de assegurar a valorização da 

docência como profissão e a melhoria das condições de trabalho dos professores (ARROYO, 

2017; GATTI, 2013, 2014; NÓVOA, 2017).  

Isso envolve, também, a compreensão da formação inicial como parte de um “continuum 

profissional” (NÓVOA, 2017, p. 1113) que engloba a formação continuada e o 

desenvolvimento da carreira. Tomar este enfoque por referência é essencial para 

compreendermos as razões pelas quais a formação docente antecede a entrada no curso de 

licenciatura e não termina quando a graduação chega ao fim (TARDIF, 2014). Pensar na 

contramão desta perspectiva é arriscado por trazer subjacente a ideia de que ao ser diplomado 

o professor não necessita mais de acompanhamento, orientação e apoio profissional, pois suas 

aprendizagens terminaram. 

Assim como tem ocorrido em diferentes países, no Brasil, as exigências da 
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contemporaneidade frente ao volume de informações fornecidas de maneira cada vez mais 

veloz, ajudam a intensificar o debate sobre a formação de professores (PIMENTA, 1999). 

Aliado a este ponto, a democratização do acesso ao ensino público, que busca garantir para 

além do ingresso ao sistema educacional a permanência dos estudantes tem contribuído para 

fomentar o debate e potencializar ainda mais os desafios da própria formação de professores, 

uma vez que aqueles que têm chegado às escolas, em sua maioria, continuam a ser vistos como 

os “[...] Outros, os diversos, os pensados fora do comum, da cidadania, da humanidade, da 

participação consciente”.  

Esta incompatibilidade entre interesses, possibilidades e demandas amplifica a tensão 

em torno da discussão sobre o “tipo ideal de docente”, muitas vezes pensado sob o enfoque de 

um protótipo universal, formado para atender de modo padronizado a diversidade de contextos 

e perfis dos estudantes (ARROYO, 2015, p. 3). 

Avançando nesta análise, Gatti (2013-2014) aponta que a recente expansão das redes de 

ensino trouxe como consequência a necessidade do aumento da quantidade de docentes, o que 

no entendimento da pesquisadora foi realizado sem a qualificação adequada. Para reverter esta 

situação, a meta 15 do PNE (Lei nº 13.005/2014 - Plano Nacional de Educação – 2014/2024) 

que trata da Formação de Professores, estipula que até o final da vigência do Plano, isto é, em 

2024, todos os professores deverão ter formação específica na área em que atuam. No entanto, 

dados recentes do Observatório do PNE revelam situação preocupante, considerando que em 

2017, apenas 47,3% dos professores que atuavam nos anos finais do Ensino Fundamental 

possuíam formação superior na área em que lecionavam e no Ensino Médio esse percentual era 

de 55,6%. 

Para além deste crítico panorama, a autora considera que a tradição bacharelesca na 

formação de professores – os programas de licenciaturas que adotam o modelo conhecido como 

3+1, isto é, três anos de bacharelado e um ano de disciplinas pedagógicas – é mais um, dentre 

tantos fatores, que colabora para que se desconsiderem os aspectos didático-pedagógicos 

fundamentais ao desenvolvimento do trabalho docente. Acerca desta discussão Gatti (2013-

2014, p. 39), acrescenta que 

[...] no Brasil, os cursos de licenciatura mostram-se estanques entre si e, 

também, segregam a formação na área específica dos conhecimentos 

pedagógicos, dedicando parte exígua de seu currículo às práticas profissionais 

docentes, às questões da escola, da didática e da aprendizagem escolar. 

 

Em linhas gerais, podemos dizer que o modelo tradicional de formação de professores, 

permanece alinhado aos ideais do Século XIX. Além disso, o campo de trabalho docente ainda 
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não é considerado como referência para as diferentes composições curriculares e para os demais 

componentes dos cursos de licenciatura; permanece forte a dissonância entre o exposto nos 

projetos pedagógicos desses cursos e o teor das disciplinas ministradas (GATTI, 2013-2014).  

Isto se reflete no desenvolvimento efetivo do trabalho docente. Os estudiosos têm 

demonstrado que as dificuldades que os novos professores enfrentam ao tentar articular os 

conhecimentos e o arcabouço teórico abarcados durante o processo de estudo nas instituições 

de formação e as exigências que emergem da realidade com a qual se deparam no início da 

carreira, muitas vezes não são superadas. De forma ampla, temos percebido que 

[...] nos últimos anos, tem vindo a crescer um sentimento de insatisfação, que 

resulta da existência de uma distância profunda entre as nossas ambições 

teóricas e a realidade concreta das escolas e dos professores, como se houvesse 

um fosso intransponível entre a universidade e as escolas, como se a nossa 

elaboração académica pouco tivesse contribuído para transformar a condição 

socioprofissional dos professores (NÓVOA, 2017, p. 1108-1109). 

 

A estes esclarecimentos, nos acrescenta Cruz (2017b, p. 1168): 

As pesquisas sobre formação de professores no contexto dos cursos de 

licenciatura no Brasil têm sido pródigas em confirmar resultados pouco 

favoráveis à preparação do futuro professor para o exercício de sua função 

(GATTI e NUNES, 2009; GATTI, 2010, 2013, 2014; LÜDKE, e BOING, 

2012; BARRETO, 2010; ANDRÉ, 2010, 2013). Em geral, prevalece a 

constatação de que a formação docente sofre uma carência no que se refere à 

preparação prática, sobressaindo a falta de articulação entre as disciplinas de 

formação específica e a formação pedagógica.  

 

As contribuições dos pensamentos de Nóvoa (2017) e Cruz (2017b) vêm corroborar 

com o que outros estudiosos do campo da formação de professores (ARROYO, 2015; DINIZ-

PEREIRA, 1999; GATTI, 2012, 2013-2014; NÓVOA, 2006) têm indicado: um distanciamento 

entre o que se ensina nos cursos de formação inicial e a realidade cotidiana da escola. Apesar 

deste panorama preocupante, seguimos no entendimento de que a formação inicial ocupa papel 

relevante e fundamental no processo de constituição da identidade e do trabalho docente. 

Enfoques polarizantes acerca do seu campo de atuação precisam ser sopesados, tendo em vista 

que o discurso amplamente difundido de que a qualidade da educação escolar depende, quase 

que exclusivamente, da qualidade da formação do professor, não se confirma.  

Este quadro contribui para o aumento das críticas referentes ao distanciamento entre a 

realidade escolar e o trabalho realizado pelos cursos de formação de professores, além de inibir 

o estabelecimento de relações entre teorias e práticas e fomentar a ideia de que as primeiras são 

inócuas, portanto, as aprendizagens profissionais só ocorrerão a partir do início da carreira. Dito 

de outro modo, 
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Pode-se perguntar se a formação panorâmica e fragmentada, reduzida, 

encontrada nos currículos dessas licenciaturas é suficiente para o futuro 

professor vir a planejar, ministrar, avaliar ou orientar atividades de ensino na 

educação básica, lidando adequadamente com os aspectos de 

desenvolvimento humano de crianças, adolescentes e jovens, oriundos de 

contextos diferenciados, com interesses e motivações heterogêneos, 

comportamentos e hábitos diversos. Uma vez que esses alunos não são seres 

abstratos, mas pessoas que partilham sua constituição com ambiências sociais 

cada vez mais complexas, o trabalho dos professores demanda uma 

compreensão mais real sobre eles e sobre a própria instituição escolar, em uma 

formação que lhes permita lidar com as condições concretas de aprendizagem 

nas ambiências das salas de aula. A constatação das pesquisas referidas é de 

que há uma insuficiência formativa evidente nas licenciaturas para o 

desenvolvimento deste trabalho (GATTI, 2013-2014, p. 40). 

 

Com base nestes e em outros esclarecimentos, afirmamos que o panorama sobre a 

situação da formação inicial de professores, no Brasil, tem se revelado preocupante. A dinâmica 

formativa dos cursos de licenciatura vem se constituindo de maneira distante da realidade 

contemporânea, onde as complexidades socioculturais adentram os espaços escolares e as salas 

de aula, trazendo novas demandas ao trabalho cotidiano dos professores (GATTI, 2017). 

Atrelados a esses fatores há outros elementos que justificam as preocupações anunciadas por 

pesquisadores e professores ao explicitarem que 

No Brasil, tem havido um diagnóstico muito crítico da situação da formação 

de professores (ver, por todos, GATTI, 2009; GATTI, BARRETO e ANDRÉ, 

2011). Por um lado, faltam professores qualificados em várias disciplinas, 

tornando difícil responder ao aumento de alunos, sobretudo no ensino médio. 

Por outro lado, os professores são majoritariamente formados em instituições 

privadas, regra geral de duvidosa qualidade, situação que se tem vindo a 

deteriorar com o recurso incontrolado a modalidades de educação a distância. 

Mas, ao mesmo tempo, as universidades públicas, dotadas de um corpo 

docente qualificado e de boas condições acadêmicas e científicas, revelam 

uma grande incapacidade de proceder a mudanças institucionais de fundo. É 

certo que o Brasil tem uma legislação avançada e muito interessante, bem 

como programas originais e de grande relevância, como o PIBID, mas a 

realidade geral do campo de formação de professores é frágil. A urgência da 

mudança é óbvia. O que está em causa não é apenas a formação de professores, 

mas o próprio futuro do magistério e da educação pública brasileira (NÓVOA, 

2017, p. 1115). 

 

A crítica apontada por Nóvoa (2017) sobre a fragilidade da formação docente no Brasil 

ecoa como um sino em nossas cabeças. Este panorama, aliado aos diagnósticos que aqui 

apresentamos (CRUZ, 2017a, 2017b; GATTI, 2009, 2012; PIMENTA, 2007;) têm indicado a 

urgência de superação dos desafios que se relacionam ao campo de formação de professores, 

considerando as transformações que acontecem na sociedade e as demandas apresentadas pela 

Educação.  

Outro aspecto relevante que vem retratando esta insuficiência formativa envolve as 
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condições e a maneira como os estágios supervisionados são realizados. Apesar de ser 

considerado um espaço fundamental para a aprendizagem das práticas docentes, a maior parte 

dos estágios se limita à observação, não apresenta articulação entre as instituições formadoras 

e as escolas, acabando por se reduzir a um papel burocrático. 

Em consonância com estas afirmações, Cruz (2017b, p.1168) adverte que 

A escola pública e o trabalho do professor, que poderiam ser o ponto de partida 

e de chegada da formação, são insuficientemente contemplados no currículo 

das instituições (GATTI, 2013 e 2014; LÜDKE e BOING, 2012). Os estágios, 

tempo/espaço reconhecidamente privilegiados para a aprendizagem da 

docência, mostram-se também pouco eficazes, em face, sobretudo, no nosso 

entendimento, da falta de consideração das condições necessárias à efetiva 

parceria universidade-escola básica na formação docente. 

 

A esse respeito, Diniz-Pereira (2007) revela preocupação e aponta que os problemas que 

emergem dos diferentes contextos escolares são complexos, distintos e extrapolam o âmbito da 

formação inicial. Para o pesquisador, pouco tem sido feito em torno de questões centrais que se 

relacionam com as condições de trabalho, a carreira, a remuneração e os materiais de trabalho 

do professor. Considera que o discurso de responsabilização ou culpabilização da educação pela 

manutenção das desigualdades sociais existentes no país serve de estratégia para tirar o foco 

das questões político-econômicas do Brasil e do modelo de distribuição de renda em vigência.  

Alerta o estudioso que 

Não será a educação, e muito menos a formação docente, as únicas capazes de 

transformar a sociedade. A transformação da sociedade – não aquela para 

manter as mesmas estruturas que alimentam as desigualdades sociais e 

econômicas – em direção a uma sociedade mais justa, mais humana e mais 

igualitária, não pode, porém, abdicar do importante papel da educação e da 

formação docente (DINIZ-PEREIRA, 2007, p. 84). 

 

Se à formação inicial não cabe o papel de redentora, sua relevância se apoia na ideia de 

que  

[...] como instituição, cumpre basicamente três funções: em primeiro lugar, 

a de preparação dos futuros docentes, de maneira que assegure um 

desempenho adequado em sala de aula; em segundo, a instituição formativa 

tem a função do controle da certificação ou permissão para poder exercer a 

profissão docente; e em terceiro lugar, a instituição de formação do docente 

exerce a função de socialização e reprodução da cultura dominante 

(VAILLANT e MARCELO GARCIA, 2012, p. 64, grifos dos autores). 

 

Considerando os problemas elencados e concordando com a ideia de que “A imagem da 

profissão docente é a imagem das suas instituições de formação” (NÓVOA, 2017, p.1114), 

julgamos necessário apontar caminhos e iniciativas que nos permitam construir uma nova 
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imagem. Uma imagem mais positiva da profissão docente, que reflita as reais demandas e a 

diversidade que compõem a nossa sociedade, com vistas a criar oportunidades para que as novas 

gerações transcendam em diferentes sentidos. 

De todo modo, a denúncia já foi feita. Qual será o anúncio? 

 

2.1 Formação de professores: caminhos e perspectivas 

 

No tópico anterior apresentamos o alerta de diversos estudiosos para a necessidade de 

novos parâmetros para a formação de professores. Dentre as questões apontadas, indicam a 

urgência de se considerar as condições de trabalho em que se desenvolve a atividade docente, 

criando condições concretas tanto para a formação quanto para a atuação do professor e a 

integração deste na profissão, o que poderia contribuir para uma mudança de sentido na própria 

constituição do magistério e na maneira como este se reflete.  

Inspiradas por estas reflexões algumas questões se apresentam como recorrentes, dentre 

as quais destacamos: Como superar o distanciamento existente entre as instituições de formação 

de professores e a realidade cotidiana das escolas? Como fortalecer os cursos de licenciatura e 

promover mudanças na imagem, no trabalho e na condição docente? Quais bases curriculares 

poderiam ajudar a superar os desafios educacionais presentes em uma sociedade marcada pela 

desigualdade de direitos? Quais contribuições a formação inicial pode oferecer ao docente 

iniciante? 

Responder a estas indagações é uma tarefa complexa que não se pode pretender acabada, 

todavia, os apontamentos dos pesquisadores sugerem possibilidades de caminhos que merecem 

apreciação. A partir de lugares distintos e de pontos de vistas diferentes, diversos autores têm, 

a partir de suas investigações, contribuído com diferentes perspectivas que dizem respeito à 

qualidade da formação e do trabalho docente. Esses apontamentos se entrecruzam, formando 

uma espécie de rede. 

Dentre diversos estudiosos, destacamos as contribuições de Gatti et al., (2019, p. 318), 

ao dizerem que  

[...] advoga-se por uma concepção de formação docente que se mostre com uma 

perspectiva integradora que propicie condições para que os licenciandos, 

futuros professores, se apropriem de conteúdos e experiências relativas aos 

conhecimentos acadêmicos, didático-pedagógicos, de formação geral e de 

caráter ético-moral, além daqueles concernentes à prática profissional. Que sua 

formação amplie seus horizontes culturais e os estimulem a estar atentos às 

questões dos direitos humanos na visão de uma educação mais equitativa no que 

se refere às diversidades. 
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Para Gatti (2017), os cursos de formação de professores precisam promover a inserção 

do futuro professor no cotidiano escolar, possibilitando um estreitamento entre a relação teoria 

e prática e um mergulho nas vivências e demandas que emergem deste ambiente. Desta forma, 

considera a autora que o licenciando estará se formando e ao mesmo tempo compreendendo e 

interferindo na realidade apresentada. 

Neste sentido, o estudo realizado por Rezende (2019) evidencia como é possível realizar 

na prática tais aspirações. Em seu trabalho, a pesquisadora investiga contribuições de um Grupo 

ligado ao Programa de Educação Tutorial (PET), denominado PET- Conexões de Saberes7, para 

a formação e produção de saberes profissionais de licenciandos. Dentre os aspectos mais 

relevantes apontados pelos futuros professores envolvidos neste Grupo, Rezende (2019, p. 126) 

destaca: 

[...] ampliação/reformulação das concepções sobre a docência, valorização da 

profissão e surgimento/fortalecimento do desejo de atuar no magistério; 

reconhecimento da atuação coletiva como aspecto relevante; desenvolvimento 

da capacidade de compartilhar dúvidas, ideias, conflitos, avanços e 

aprendizagens; identificação do sentimento de acolhimento no âmbito pessoal 

e de pertencimento no sentido profissional; desenvolvimento da capacidade de 

escuta e de diálogo e potencialização do senso de responsabilidade; 

favorecimento da consolidação do diálogo permanente entre teoria e prática; 

encorajamento do espírito de liderança e da capacidade de organizar, avaliar, 

redirecionar, agir de forma coletiva e criativa frente aos impasses e às 

dificuldades enfrentadas; desenvolvimento das aprendizagens relacionadas à 

elaboração de projetos interdisciplinares, seleção de conteúdos curriculares, 

construção de materiais didáticos físicos e digitais e planejamento de atividades.  
 

Esses esclarecimentos nos permitem reiterar apontamentos feitos por Gatti (2017), Gatti 

et al. (2019), Nóvoa (2017) e por tantos outros pesquisadores que indicam a necessidade de 

investimentos e de novas reconfigurações na formação inicial dos professores. Defendem, 

também, a ampliação e o fortalecimento da articulação teoria e prática, a fim de minimizar o 

sentimento de insegurança, frequentemente vivido por futuros professores. 

Somadas às contribuições dos autores citados, utilizamos também como referencial as 

orientações presentes na Resolução CNE/CP de 02 de julho de 2015, que define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior e para a formação continuada, 

considerando sua destacada relevância na reorganização da estrutura, da concepção e das 

 
7 O PET Conexões de Saberes foi criado ao final da década de 1970, com a finalidade de fomentar a qualificação 

dos estudantes e fortalecer o Ensino Superior por meio de ações que articulem ensino, pesquisa e extensão. Para 

maior compreensão de como este Programa é desenvolvido por um grupo interdisciplinar na UFF, ver: Formação 

de Professores e Projetos Interdisciplinares: perspectivas para uma outra escola. Mônica Vasconcellos e 

Vinicius Carvalho de Andrade (Orgs). Curitiba: Brazil Publishing, 2019.  

 



55 
 

práticas, traduzindo-se numa política nacional de formação de profissionais da educação básica.  

Para além da ampliação da carga horária total dos cursos de licenciatura, o aumento da 

carga horária das Práticas como componente curricular e das horas destinadas ao Estágio 

Supervisionado, este documento aponta para a urgência de integração entre teoria e prática, 

salientando a necessidade de articulação entre as instituições formadoras e as escolas de 

educação básica. Dentre os treze aportes que traduzem concepções fundamentais ao processo 

de melhoria dos programas de formação inicial e continuada, destacamos 

[...] os princípios que norteiam a base comum nacional para a formação inicial 

e continuada, tais como: a) sólida formação teórica e interdisciplinar; b) 

unidade teoria-prática; c) trabalho coletivo e interdisciplinar; d) compromisso 

social e valorização do profissional da educação; e) gestão democrática; f) 

avaliação e regulação dos cursos de formação;  

[...] a realidade concreta dos sujeitos que dão vida ao currículo e às instituições 

de educação básica, sua organização e gestão, os projetos de formação, devem 

ser contextualizados no espaço e no tempo e atentos às características das 

crianças, adolescentes, jovens e adultos que justificam e instituem a vida da/e 

na escola, bem como possibilitar a reflexão sobre as relações entre a vida, o 

conhecimento, a cultura, o profissional do magistério, o estudante e a 

instituição – (BRASIL, 2015, p. 2). 

 

Sobre o perfil do docente a formar, as Diretrizes assinalam como perspectivas que o 

licenciado proceda ao 

- cotejamento e análise de conteúdos que balizam e fundamentam as diretrizes 

curriculares para a educação básica, bem como de conhecimentos específicos 

e pedagógicos, concepções e dinâmicas didático-pedagógicas, articuladas à 

prática e à experiência dos professores das escolas de educação básica, seus 

saberes sobre a escola e sobre a mediação didática dos conteúdos – (BRASIL, 

2015, p. 7). 

 

Entretanto, antes mesmo que as Diretrizes pudessem ser implementadas em todos os 

cursos de formação de professores do Brasil, o Governo Federal apresentou em 20 de dezembro 

de 2019 novas Diretrizes para a docência, baseadas na implementação da BNCC (Base Nacional 

Comum Curricular) para os diferentes níveis da educação básica. A Resolução CNE/CP nº 2, 

de 20 de dezembro de 2019- Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 

Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a 

Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC- Formação).  

Tal procedimento foi recebido com descontentamento por parte das entidades que 

defendem a educação pública no país e pelas instituições públicas de ensino superior, tendo em 

vista que não houve amplo e democrático debate nacional (ANPEd, ANFOPE, FORUMDIR e 

outras). Antes mesmo da homologação da Resolução, a ANPEd (2019) já se posicionava de 

maneira contrária a esta medida, lançando uma nota em que solicitava o arquivamento do texto 
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referência que serviu de base para as Diretrizes. Em sua justificativa, a entidade aponta nove 

motivos que a levam a discordar do conteúdo do documento, sendo eles: 

1. Uma formação de professores de ‘uma nota só’ 

2. Uma proposta de formação que desconsidera o pensamento 

educacional brasileiro 

 3. Uma proposta de formação docente que ignora a indissociabilidade 

teoriaprática  

4. Uma proposta de formação ‘puxada’ pela competência socioemocional  

5. Um texto higiênico em relação à condição social do licenciando  

6. Uma formação que repagina ideias que não deram certo  

7. Uma proposta que estimula uma formação fast food  

8. Uma formação de professores com pouco recurso  

9. Uma formação que não reconhece que o professor toma decisões 

curriculares (ANPEd, 2019, p. 2, grifo do autor). 

 

            De maneira geral, os aspectos elencados acima e as respectivas justificativas, nos levam 

a entender que os pressupostos presentes nas Diretrizes desconsideram a autonomia docente ao 

relacionar de maneira direta a formação do professor com as orientações da BNCC. Por este 

mesmo motivo, desconsidera a produção científica nacional e todo o arcabouço de 

conhecimento acumulado na área da educação. Apresenta uma tendência à orientação técnica-

instrumental para a formação de professores, desconsiderando a necessária relação teoria-

prática. Ao centrar a formação nas competências emocionais, vislumbramos, no mínimo, a 

intenção de formar um professor que se adapte às exigências do mercado, que seja flexível e 

resiliente. 

De acordo com a ANPEd (2019), o documento não considera a condição social dos 

licenciandos, em sua maioria oriundos da classe popular, tampouco dedica atenção ao 

crescimento dos cursos à distância e privados, que de maneira geral são os que oferecem cursos 

mais aligeirados e precários.  

A leitura atenta da Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019 confirma o que 

a ANPEd (2019) já denunciava em relação ao texto base. Para além do exposto, o documento 

se apresenta ainda como manual para os cursos de formação de professores, desconsiderando 

os diversos contextos e as múltiplas realidades apresentadas pelas instituições e pelos próprios 

licenciandos. Desconsidera, também, avanços anunciados pela Resolução CNE/CP de 02 de 

julho de 2015 e se mostra como um compilado de normas e técnicas a serem replicadas pelos 

formadores. Um exemplo disto se encontra no artigo 15, parágrafo 4º, que define: “As práticas 

devem ser registradas em portfólio, que compile evidências das aprendizagens do licenciando 

requeridas para a docência, tais como planejamento, avaliação, conhecimento do conteúdo” 

(BRASIL, 2019).  
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Sobre o documento, a ANFOPE assim se posiciona: “[...] a proposta da BNC da 

Formação, agora homologada, descaracteriza, desqualifica e empobrece a formação, 

vinculando-a à lógica estreita, pragmática e centralizadora da BNCC”. Por estes e por outros 

motivos, a Nota das Entidades Nacionais em Defesa da Resolução 02/20158 (p.02), deixa claro: 

Reafirmamos nossa posição em defesa da Resolução CNE n° 02/2015, pois 

esta fortalece uma concepção de formação indissociável de uma política 

de valorização profissional dos professores para formação, carreira e 

condições de trabalho e representa um consenso educacional sobre uma 

concepção formativa da docência que articula indissociavelmente a teoria 

e a prática, dentro de uma visão sócio-histórica, emancipadora e 

inclusiva, defendida pelas entidades acadêmicas do campo da educação. 

 

Na contramão deste processo de desconfiguração da formação de professores, conforme 

exposto e proposto pela Resolução CNE/CP 02/2019, entendemos e concordamos com as 

entidades já citadas que nenhuma medida em relação à formação docente pode ser efetivada 

sem a participação dos principais envolvidos: os professores e a sociedade civil.  Em 1999, 

Pimenta já nos alertava sobre a necessidade de refletirmos acerca do processo de reconfiguração 

dos cursos de formação de professores e sobre a necessidade de tomarmos como ponto de 

partida o que comumente chamamos de “chão da escola”, ou seja, a realidade cotidiana das 

instituições escolares. Assim, nos diz a pesquisadora: 

Dada a natureza do trabalho docente, que é ensinar como contribuição ao 

processo de humanização dos alunos historicamente situados, espera-se da 

licenciatura que desenvolva nos alunos conhecimentos e habilidades, atitudes 

e valores que lhes possibilitem permanentemente irem construindo seus 

saberes-fazeres docentes a partir das necessidades e desafios que o ensino 

como prática social lhes coloca no cotidiano. Espera-se, pois, que mobilize os 

conhecimentos da teoria da educação e da didática necessários à compreensão 

do ensino como realidade social e, que desenvolva neles a capacidade de 

investigar a própria atividade para, a partir dela, constituírem os seus saberes-

fazeres docentes, num processo contínuo de construção de suas identidades 

como professores (PIMENTA, 1999, p. 18). 

 

Para a estudiosa, uma sólida formação inicial não pode prescindir dos conhecimentos 

das teorias da Educação, de forma ampla e da Didática, em particular. Conhecimentos estes que 

podem servir de base para a constituição do sabe-fazer e da identidade docente, em situações 

que exijam sua mobilização e reconfiguração.  

Compartilhando deste pensamento, Cruz (2017a, p. 1101), considera ser a Didática um 

elemento central para a “[...] formação acadêmica, práticas de ensino e cotidiano escolar”. Para 

 
8 A Nota das Entidades Nacionais em Defesa da Resolução 02/2015 encontra-se disponibilizada na página: 

https://www.fe.unicamp.br/institucional/noticias/contra-a-descaracterizacao-da-formacao-de-professores. Acesso 

em 02 de março de 2020. 

https://www.fe.unicamp.br/institucional/noticias/contra-a-descaracterizacao-da-formacao-de-professores
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a estudiosa, ao se situar no centro do ensino, a Didática incide na prática profissional do 

professor permitindo a mediação entre este, o conhecimento e o estudante. Neste sentido, o 

trabalho desenvolvido neste campo é essencial para a atuação profissional do professor, por 

interligar o cotidiano das escolas, as instituições formadoras e o processo de iniciação docente, 

“[...] favorecendo que professores iniciantes enfrentem de modo mais seguro a complexidade 

da docência, da escola e do seu trabalho” (Ibid., p. 1110). 

Ainda sobre as possibilidades de contribuição da Didática na construção de novos 

caminhos para a formação de professores, trazemos à luz os estudos de Roldão (2017) acerca 

desta temática. A pesquisadora explica que a Didática é 

[...] o coração do conhecimento profissional do professor, agregando em seu 

redor e mobilizando no seu agir as restantes dimensões, convocadas de forma 

reflexiva, de modo a investir novo conhecimento em melhoria da acção. A 

formação de professores terá assim de estruturar-se segundo uma organização 

curricular coerente dos vários saberes que integram o conhecimento 

profissional, sempre ancorados na prática de ensino – refletida e analisada – 

como eixo estruturante de qualquer currículo de formação de profissionais. A 

didáctica constitui-se, assim, como dimensão nuclear (mas não exclusiva, nem 

apenas técnica): 

• da formação de um profissional de ensino – enquanto estratégia 

da competência profissional de ensinar – fazer alguém 

aprender;  

• da capacidade de agir tecnicamente bem e sustentadamente, 

sem contudo se limitar à técnica – interpretando o sentido de 

cada situação e respondendo de forma didacticamente 

adequada ao modo de aprender de cada aluno; 

• da mobilização informada dos vários tipos de conhecimento 

(SHULMAN, 2004; ROLDÃO, 2007a, 2015) necessários ao 

saber agir que é sempre didáctico-pedagógico e configura a 

escolha sustentada do modo estratégico de actuar do professor 

em cada situação (ROLDÃO, 2017, p. 1147). 

 

Com essas palavras, a pesquisadora nos ajuda a refletir sobre a reconfiguração do papel 

da Didática na formação inicial dos professores e no continuum profissional. Adverte que, sob 

esta ótica, seu caráter puramente técnico é substituído pelo entendimento do ensino como ato 

de “[...] fazer aprender alguma coisa a alguém” (ROLDÃO, 2017, p. 1138, grifo da autora). 

Assim, o domínio exclusivo do conhecimento científico de uma matéria deixa de fazer sentido 

e a transmissão pura e simples do conteúdo abre espaço para a mediação entre o conhecimento 

e o aprendente, assumindo o professor um outro olhar que, para além do ensino, provoca e 

potencializa aprendizagens. Neste ponto de vista, a Didática transcende os limites da sala de 

aula dos cursos de formação de professores, por ser compreendida e assumida como parte da 

prática cotidiana dos professores, independentemente da área de atuação.  

O que pontuamos até o momento com as considerações dos autores selecionados é que 
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se faz necessário integrar teoria e prática desde o início da formação do futuro professor até o 

desenvolvimento de seu trabalho, diminuindo a distância entre aquilo que se ensina nas 

instituições formativas e aquilo que se produz e se desenvolve nas escolas. Nas palavras de 

Nóvoa (2017, p. 1116), significa dizer que é urgente trazer a profissão para dentro dos espaços 

formativos, “[...] na construção de um lugar de diálogo que reforce a presença da universidade 

no espaço da profissão e a presença da profissão no espaço da formação”.  

Acreditamos que este movimento geraria maior integração entre formação inicial e 

socialização profissional, o que poderia contribuir para a diminuição do impacto existente na 

transição de estudantes para professor, minimizando as tensões que se estabelecem no cotidiano 

escolar, principalmente no início da carreira (MARCELO GARCIA, 1999). É justamente sobre 

as características desta fase que trataremos a seguir.  

 

2.2 O início da docência: imagens e autoimagens 

 

O início da docência ou o período de inserção profissional no magistério, tem sido 

abordado pela literatura como um momento importante do processo de desenvolvimento 

profissional, por apresentar características peculiares que demandam um modo diferenciado de 

tratamento.  

Em linhas gerais, podemos dizer que ao fazer a transição de estudantes a professores, os 

principiantes, normalmente, se defrontam com dúvidas, inseguranças e tensões que costumam 

ser vivenciadas de modo solitário e precisam ser transformadas em conhecimentos profissionais 

num breve espaço de tempo (MARCELO GARCIA, 1999). Esta fase  

[...] pode durar vários anos e é o momento em que o professor novato tem que 

desenvolver sua identidade como docente e assumir um papel concreto dentro 

do contexto de uma escola específica. Não há duas escolas iguais e cada 

contexto tem suas próprias peculiaridades, no entanto, é possível identificar 

uma série de fatores que podem facilitar ou obstaculizar a etapa de inserção 

(VAILLANT e MARCELO GARCIA, 2012, p. 123). 

 

Podemos destacar, ainda, que os conflitos enfrentados por professores iniciantes, em 

torno de questões que envolvem a indisciplina, o desinteresse dos estudantes, recursos materiais 

e relações com os pais dos alunos, também são vividos por professores mais experientes, 

entretanto, isso ocorre sob um prisma diferente: 

Muitos dos problemas que os docentes principiantes apresentam nas pesquisas 

têm a ver com assuntos que outros docentes com maior experiência enfrentam, 

tais como a gestão da disciplina na sala de aula, a motivação dos estudantes, a 

organização do trabalho em sala, a insuficiência de material, os problemas 

pessoais dos estudantes ou as relações com os pais. Mesmo que os nós górdios 
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sejam os mesmos nas diversas etapas da carreira docente, os professores 

principiantes experimentam os problemas com maiores doses de incerteza e 

estresse, devido ao fato de que eles têm menores referências e mecanismos 

para enfrentar essas situações (MARCELO GARCIA, 2012, p.123). 

 

É justamente por possuírem menos referências para lidar com as situações cotidianas, 

que os professores novatos passam por um período crítico repleto de tensões enfrentadas, em 

sua maioria, mediante um processo intensivo de tentativas e erros. Estes mecanismos são parte 

do processo de desenvolvimento dos conhecimentos profissionais, de constituição das suas 

práticas e de sua identidade docente. 

É no período inicial da docência, marcado por desafios constantes, relacionados com 

vários aspectos do cotidiano da escola, da pessoalidade do professor e da formação docente, 

que esta identidade vai se consolidando. A maneira como lidam com os alunos, o apoio que 

recebem (ou não) da gestão da escola, o gerenciamento da disciplina em sala de aula, as 

estratégias utilizadas para que os alunos aprendam, o relacionamento com outros professores, 

com os estudantes e seus responsáveis e com os funcionários da escola, são situações que afetam 

de maneira direta o equilíbrio emocional do professor novato, incidindo nas escolhas e nos 

percursos que realizam ao longo dos primeiros anos.  

Se as pesquisas mencionadas nos revelam estes dados, os estudos realizados por 

Marcelo Garcia (1999, p. 114) acrescentam que o período inicial vai além da oportunidade de 

aprender a ensinar, tendo em vista que suscita transformações pessoais. “O que leva à mudança 

são, fundamentalmente, factores de maturação do indivíduo e factores interactivos entre as 

características pessoais e a estimulação que recebem do meio.” Desta forma é que muitos 

professores conseguem superar este período conflituoso, de insegurança e de falta de confiança 

e decidem por seguir na profissão, transformando os desafios iniciais em realizações e 

aprendizagens positivas; ou seja, ao ensinar o professor também aprende. 

Tardif (2014) nos adverte que a quantidade de estudantes por turma, o gerenciamento 

da classe, o volume de trabalho, o suporte oferecido ou não pela gestão escolar, a criação de um 

vínculo com a instituição, a parceria com os colegas de profissão, são elementos que vão incidir 

na estabilização profissional, corroborando para que esta aconteça de forma mais rápida e leve 

ou de maneira mais difícil e penosa.  

Huberman (1995) chama à atenção ao fato de que o desenvolvimento de uma carreira é 

um processo que nem sempre é linear; este autor estrutura o ciclo de vida profissional do 

professor baseando-se na carreira. Em seus estudos, concluiu que existem fases, transições, 

crises, tendências centrais, que atravessam a vida profissional de um grande número de 
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professores, em geral, a maioria. O autor organizou essas fases em cinco temáticas, que não são 

deterministas do desenvolvimento da carreira, mas expressam uma constante nas explicações, 

nas definições e nas trajetórias de um número considerável de docentes, sendo elas: a entrada 

na carreira, a estabilização, a diversificação, a serenidade ou conservantismo e o 

desinvestimento.  

Tendo em vista os objetivos delineados para esta pesquisa, nos dedicamos a esclarecer, 

apenas, os elementos que envolvem a primeira delas: entrada na carreira. Sobre esta fase, 

Huberman (1995) entende que ainda que as motivações para a escolha do trabalho docente 

sejam diferenciadas, o primeiro contato com a sala de aula acontece de forma um tanto 

homogênea. Citando outros autores que se debruçaram sobre o assunto (cf. Fuller, 1969; Field, 

1979; Watts, 1980), Huberman (1995) apresenta os estágios de “sobrevivência” e “descoberta”.  

As dificuldades relacionadas à indisciplina dos estudantes, às dúvidas sobre os 

conteúdos e metodologias, à distância entre o idealizado na formação inicial e à realidade 

cotidiana da sala de aula, dentre outros, foram elementos da sobrevivência que se traduzem no 

“choque com a realidade” (VEENMAN, 1984). Por sua vez, o entusiasmo e o compromisso 

pedagógico, o sentimento de pertencimento a uma classe, a um grupo e a satisfação frente à 

responsabilidade pela classe assumida, pelos alunos e pelo programa escolar, são fatores que se 

associam ao aspecto da “descoberta”. Huberman (1995) aponta que ambos caminham juntos, e 

que é o segundo que permite suportar o primeiro.  

Embora, para a maior parte dos professores sobrevivência e descoberta sejam vividos 

concomitantemente, é possível encontrar perfis que se identifiquem com apenas um deles. De 

todo modo, a maneira como cada um percebe e vivencia este momento de inserção profissional 

pode ser determinante para a continuidade na profissão (HUBERMAN, 1995). 

Os estudos realizados por pesquisadores brasileiros apontam neste mesmo sentido 

(CORSI, 2002; LIMA, 2006; MARIANO, 2006ª; 2006b; VASCONCELLOS, 2009; 

FONSECA, 2013). Em pesquisa realizada junto aos professores iniciantes, Vasconcellos (2009) 

destaca sobre este cenário que, as professoras investigadas, 

[...] apontaram como maiores dificuldades enfrentadas nos primeiros meses de 

atuação a articulação entre diferentes tarefas, o encaminhamento das aulas e o 

relacionamento com os alunos. Ressaltaram, por diversas vezes, que sentiam-se 

inseguras e pouco experientes. Tinham, constantemente, o desejo de serem 

aceitas pelas pessoas com as quais conviviam (pais dos alunos, alunos e 

profissionais da escola) e de serem reconhecidas por sua capacidade de atuar. A 

falta de domínio de certos conteúdos e de conhecimentos ligados ao trabalho 

docente e sensação de cobrança foram, juntamente com o sentimento de 

conquista, elementos que ajudaram a compor o cenário de ‘sobrevivência e 

descoberta’ vivido por todas (Ibid., p. 165). 
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Passagem semelhante apresenta Fonseca (2013) em sua investigação sobre o abandono 

da sala de aula por pedagogas aprovadas em concurso em 2008 na Secretaria de Educação do 

Distrito Federal. Partindo de sua própria experiência, uma vez que desistiu do magistério após 

um ano e três meses de atuação como professora do 4º ano do Ensino Fundamental, a autora 

relata em sua dissertação grande parte das dificuldades pelas quais passou e que aliadas à falta 

de apoio da gestão, foram tecendo o caminho da evasão da profissão.  

Meu início foi bem traumático. Basicamente, com os estudantes me ensinando 

como ser professora naquele ambiente. Eles me informavam das regras, de 

como era o lanche, a divisão da fila em meninos e meninas para entrar e sair da 

sala de aula e assim por diante. Algumas das regras eu seguia, outras muitas 

não. Talvez, por isso, a turma não me levasse a sério. Entrei sem exigir que 

escrevessem a lápis ou com caneta, não supervisionava o caderno, agenda ou 

dever de casa. Quando, primeiramente, me perguntaram se podia ir ao banheiro, 

cometi um dos maiores erros de que só depois me dei conta. Eu falei: _ ‘Ué, não 

precisa me pedir para ir ao banheiro, vá quando quiser’. Aos poucos tive que 

regular o banheiro para ir uma pessoa de cada vez e até me rendi aos crachás e 

todo tipo de ferramentas posteriores para controlar essa enrascada. Errei 

também quando falei que não eram obrigados a ficarem na sala e, se estivessem 

cansados, poderiam dar um passeio e, depois, voltarem. Consequências? Não 

parava ninguém quieto na sala e eu gastava grande parte da minha energia 

insistindo para que a turma ficasse dentro dela (FONSECA, 2013, p. 13). 

 

 

As estratégias utilizadas pela professora, num misto de tentativas, erros e acertos, foram 

aos poucos sendo questionadas pela equipe da escola e a professora passou por pressões que 

vinham dos estudantes, dos demais professores e da direção. E embora para ela fosse importante 

agir de maneira diferente da que considerava conservadora, dando autonomia aos estudantes, 

permitindo o diálogo e escolhas, ao perder o controle da gestão da sala de aula, passou a agir 

como lhe orientavam: controlando, sendo rígida, impondo e cobrando regras que considerava 

sem sentido.  

A professora relata ainda, que apesar da falta de disciplina na turma, conseguia ver o 

avanço e potencialidades de cada criança e que incentivava os seus talentos. Entretanto, as 

dificuldades vivenciadas por ela acabaram incidindo de maneira mais direta na sua decisão de 

deixar a docência. 

Por todo o exposto, consideramos que transformar-se em professor é um processo, que, 

como defendem Tardif (2014) e Diniz-Pereira (2007), inicia-se antes mesmo do ingresso no 

curso de formação inicial (licenciatura ou curso normal), tendo em vista o período de 

escolaridade anterior pelo qual passaram todos os professores. Entretanto, Mariano (2006b, p. 

17) nos adverte que, embora tenhamos vivenciado o papel de estudante por cerca de 12 anos, o 

que poderia nos levar a pensar que conhecemos muito bem a profissão docente, agora, 
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assumimos “[...] responsabilidades que nos eram desconhecidas enquanto estávamos “do lado 

de lá da situação”.  

Ao analisar esta fase da carreira docente, o pesquisador traça um paralelo com o teatro, 

considerando que de alguma forma, o estudante deixa o lugar de expectador e sobe ao palco 

assumindo papel de ator/professor. Mariano (2006b) entende que, assim como o artista, por 

mais que o professor estude nunca estará totalmente pronto, tendo em vista que as situações 

inusitadas surgem com frequência exigindo, para além de conhecimentos e técnicas, 

improvisos. Para lidar com as incertezas do ofício chama atenção a necessidade constante de 

preparação, ensaio, improviso e atuação e defende a construção de uma cultura de trabalho 

coletivo, afirmando que este pode ser um bom caminho para a superação dos desafios e das 

dificuldades que os novatos enfrentam no início do magistério (MARIANO, 2006b). 

Entendemos que compreender as necessidades e demandas do professor principiante 

pode contribuir para minimizar as incertezas, os conflitos e os desdobramentos pessoais e 

profissionais peculiares a este início, bem como poderá contribuir com a redução do abandono 

da profissão. 

 No entanto, existem outras peculiaridades inerentes ao trabalho docente que se 

articulam com as características de cada região, localidade, país. Sem perder de vista as 

advertências dos pesquisadores estrangeiros (HUBERMAN, 1995; TARDIF, 2014; 

VAILLANT e MARCELO GARCIA, 2012; VEENMAN, 1984), chamamos atenção para o fato 

de que, no Brasil, o cotidiano escolar convive e sofre as consequências de determinados 

problemas que acentuam ainda mais os conflitos vividos por boa parte dos professores e que 

podem ser decisivos neste processo de abandono da profissão. É sobre esta singularidade que 

trataremos a seguir.  

 

2.3 De Norte a Sul do Brasil: Retratos da Profissão Docente 

No Brasil, país de dimensões continentais, encontramos uma variedade de modos de 

organização do trabalho e da profissão, que se diferenciam, dentre outras coisas, segundo a 

região, os estados e municípios em que as escolas se localizam, a etapa de atuação docente e o 

tipo de preparo que os professores receberam. De maneira geral, a história da profissão docente 

vem apontando para uma crescente desvalorização, refletida nos baixos salários, na falta de 

perspectiva na carreira, na jornada e na intensificação do trabalho, nos problemas de 

infraestrutura e de falta de recursos materiais e no pouco apoio recebido pelos gestores. Tais 

fatores, que afetam diretamente a prática docente, são apontados como preocupantes por 

pesquisadores brasileiros, pelos sindicatos dos professores, pela mídia e pela sociedade em geral 
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(OLIVEIRA, 2013).  

Aliado a isto, a realidade presente na maior parte das escolas das periferias das grandes 

cidades, expressa situação alarmante: conflitos armados por conta dos embates entre a polícia 

e o tráfico de drogas, diferentes formas de violência no interior das unidades de ensino, 

interferência do tráfico de drogas no entorno e no cotidiano escolar. Estes também são fatores 

que interferem e dificultam o trabalho docente, além de gerar sofrimento no professor (FACCI, 

2019). Estes fatores se relacionam, em grande medida, às mudanças pelas quais têm passado a 

sociedade e a educação.  

As transformações sociais e culturais, econômicas e políticas que marcam as últimas 

décadas do século XX e que trazem consigo a expansão da escolarização às massas, altera 

profundamente a concepção e o trabalho docente, a imagem e a valorização social do professor. 

Segundo Souza et al. (2003), até a década de 1960, a maior parte dos docentes gozava de 

segurança material, de emprego e salário estável, de prestígio e reconhecimento social. A partir 

da década de 1970 este cenário começa a mudar, junto com a expansão da educação para os 

setores da população até então segregados da escola. Se antes os professores se dedicavam ao 

ensino de crianças e jovens cujas famílias tinham basicamente a mesma formação e 

comungavam de valores semelhantes, a partir de então, passaram a lidar com estudantes de 

diversas realidades que levaram para o contexto escolar culturas, valores, vocabulários, modos 

de agir e de ser diferentes da classe média. Este cenário gerou uma série de responsabilidades 

e multiplicidade de papéis que requeriam tomada de decisão e encaminhamentos diários que 

não faziam parte do repertório dos professores. A partir de então, o trabalho docente foi 

provocado a expandir seu campo de atuação – voltado aos aspectos cognitivos – para que 

pudesse abranger dimensões ligadas aos aspectos psicológicos, sociais, de gênero; questões 

relacionadas aos alunos com necessidades especiais, entre outras. 

Uma vez que o processo de democratização do acesso à escola foi um ganho para toda 

a sociedade, no entanto, as políticas educacionais não contemplaram, de fato, as demandas 

impostas por este novo quadro, os professores passaram a ser publicamente culpabilizados pelo 

fracasso da educação. A essa responsabilização, acrescentamos um contínuo processo de 

desvalorização salarial acompanhada da desvalorização social; dificuldades no relacionamento 

professor-aluno; escassez de recursos materiais e precarização das condições de trabalho, como 

fatores enfrentados no dia a dia por grande parte da categoria, originando desencantamento e 

renúncia da profissão (OLIVEIRA, 2013). 

Para melhor compreender este assunto, apresentamos na sequência três tópicos que 

tratam especificamente dos seguintes temas: condições de trabalho docente, violências nas 
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escolas e valorização dos profissionais do ensino. 

 

2.3.1- Condições de trabalho docente 

Antes de mais nada cabe-nos esclarecer que o termo condições de trabalho docente vem 

sendo utilizado por diversos autores com significados diferentes (PEREIRA JUNIOR, 2017).  

Dito isso, partirmos dos esclarecimentos de Tardif e Lessard (2005) ao dizerem que o 

termo condições de trabalho agrega certas categorias que se relacionam aos aspectos 

quantitativos do trabalho, tais como: jornada de trabalho semanal diária e semanal, número de 

horas em sala de aula, quantidade de estudantes por turma e salário dos professores. Incluem, 

ainda, fatores ambientais e materiais – como os parcos recursos materiais disponíveis, a 

dependência dos horários de transporte em regiões de difícil acesso e falta de equipamentos em 

laboratórios. Mas também envolvem fatores sociais – como a localização geográfica da escola 

(se em área urbana ou rural, se em uma localidade com moradores economicamente favorecidos 

ou não), a situação socioeconômica dos estudantes, a violência no entorno da escola e etc. 

Pereira Junior (2017) afirma que as condições de trabalho dos professores constituem 

um importante requisito ao desenvolvimento das atividades docentes e por este motivo podem 

ser decisivas para atrair e manter novos profissionais nas escolas.  

Em sua tese de doutorado, intitulada “Condições de Trabalho Docente nas Escolas de 

Educação Básica no Brasil: uma análise quantitativa”, Pereira Junior (2017) identificou 95 

trabalhos que abordam a condição docente no Brasil. Iniciando sua investigação, procedeu ao 

levantamento de publicações na base de dados da CAPES, no período compreendido entre os 

anos de 1981 a 2015. Neste processo, encontrou 49 dissertações, 36 artigos científicos e 10 

teses, nos quais verificou uma multiplicidade de termos e conceitos que se relacionam a esta 

temática.  

A partir da sistematização das informações abordadas nas produções acadêmicas, o 

estudioso delineou, do seguinte modo, a definição com a qual trabalharia em sua pesquisa: 

As ‘condições de trabalho docente nas escolas de educação básica’ foram 

definidas como sendo os aspectos objetivos e subjetivos encontrados ou 

vivenciados pelos professores no cotidiano escolar que possibilitam o 

desenvolvimento do trabalho docente e se associam a fatores relacionados aos 

aspectos físicos e psicológicos, aos sentimentos, às percepções e às ações 

realizadas pelos professores em decorrência do cotidiano escolar (PEREIRA 

JUNIOR , 2017,  p. 209).   

 

Conclui assim, que, as condições de trabalho docente constituem elementos 

indispensáveis para que a atividade de trabalho se realize e se desenvolva. A partir desta 

constatação, o autor destaca os componentes relacionados às condições de trabalho dos 
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professores encontrados nas publicações que analisou e os categoriza da seguinte forma: 

 

1) Condições ambientais: refere-se ao conjunto de aspectos do local de 

trabalho dos professores relacionados à sensação térmica e à ocorrência de 

ruídos e/ou barulhos. Fizeram parte desta categoria: acústica; ruídos; calor; 

temperatura; poluição sonora; ventilação; umidade.  
 

2) Infraestrutura: trata-se da verificação da existência e/ou da avaliação das 

condições em que se encontram os distintos espaços físicos e/ou serviços 

básicos disponibilizados nas escolas. Foram registrados os itens: biblioteca; 

condições da escola; condições da sala de aula; condições estruturais; espaço 

físico; laboratório; local para descanso; instalações físicas; características 

físicas do ambiente; mobiliário.   

 

3) Equipamentos e materiais didáticos: relaciona-se aos insumos de que os 

professores necessitam para desenvolverem as atividades de docência. Esta 

categoria contemplou: equipamentos; internet; livro didático; materiais 

didáticos; condições materiais; computadores; quadro branco.   

 

4) Relações interpessoais: refere-se ao conjunto de interações dos docentes, 

seja com os colegas de trabalho, alunos, pais de discentes ou com a direção. 

Englobou os seguintes itens: convívio social com alunos; convívio social com 

colegas de trabalho; chefia; falta de diálogo; indisciplina dos alunos; interesse 

dos alunos; interação entre professores; relacionamento com os alunos; 

relacionamento com os colegas; relacionamento com a direção; 

relacionamento com os pais de alunos; relações de trabalho; relações 

interpessoais; conflitos com supervisores; hierarquia; trabalho coletivo; 

autonomia.   

 

            5) Clima escolar: contempla os quesitos associados à percepção dos 

sujeitos sobre a ambiência e os comportamentos presenciados nas escolas. 

Enquadraram-se nesta categoria: violência; imagem da escola; agressividade 

dos alunos; ambiente escolar; clima escolar.    

 

           6) Carga de trabalho: contempla o conjunto de critérios capazes de 

denotar a intensidade de trabalho desenvolvido pelos professores. Figuraram 

nessa lista: número de aulas ministradas; número de escolas em que 

trabalham; quantidade de turmas; quantidade de turnos em que trabalham; 

quantidade de professores nas escolas; realização de outra atividade 

remunerada; trabalhar em outra escola; sobrecarga de trabalho; tamanho da 

turma; presença de alunos com necessidades especiais; carga horária; jornada 

de trabalho; horas de trabalho fora da escola.  

  

           7) Remuneração e plano de carreira: refere-se aos aspectos formais do 

tipo de vínculo profissional do docente. Enquadraram-se os seguintes itens: 

plano de carreira; regime de trabalho; contrato de trabalho; questões 

trabalhistas; vínculo; remuneração; salários. 

 

           8) Organização do tempo: relaciona-se ao quadro de distribuição do 

tempo de trabalho de acordo com as atividades. Fizeram parte desta 

categoria: tempo em sala de aula; tempo para preparo das atividades; tempo 

para recreio; organização para o trabalho; organização dos horários; 

intervalo entre aulas.   
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           9) Suporte institucional: refere-se ao conjunto de ações ou 

instrumentos fornecidos pelas escolas ou pelos entes federados visando apoiar 

e aprimorar o trabalho docente. Contemplou os seguintes itens: serviço de 

apoio ao professor; recursos humanos; planejamento curricular; equipe de 

trabalho; capacitação; aprimoramento e desenvolvimento; pessoas 

qualificadas para coordenar; professor de apoio especializado; lógica 

organizacional.   

  

           10) Outros: trata-se de uma categoria residual. Engloba itens como: 

estado geral de tensão; facilidade de deslocamento; formação; idade; 

insalubridade; modalidade de ensino; nível de ensino; política de formação; 

qualidade de vida global; residência no município; tempo de serviço; turno de 

trabalho (PEREIRA JUNIOR, 2017, p. 85-86, grifo nosso). 

 

Após este trabalho minucioso, Pereira Junior (2017) se dedicou à análise dos dados 

quantitativos, partindo de dados mais gerais sobre a realidade educacional brasileira que tratam 

das condições de trabalho docente nas escolas. Utilizou como fonte os dados do Censo Escolar 

da Educação Básica no Brasil9 e os dados estatísticos da Prova Brasil10 (Avaliação Nacional do 

Rendimento Escolar) ambos referentes ao ano de 2013.  

 Aliado a estas fontes, o pesquisador se debruçou sobre os dados da pesquisa Trabalho 

Docente na Educação Básica no Brasil, realizada pelo Gestrado/UFMG (2009). A partir destas 

análises conseguiu estruturar sete dimensões das condições de trabalho docente nas escolas (1. 

Escala de infraestrutura escolar; 2. Policiamento nas escolas; 3. Vigilância nas escolas; 4. Grau 

de controle das atividades; 5. Frequência de desenvolvimento de atividades com os colegas de 

trabalho; 6. Percepção das condições da sala de aula; e 7. Percepção das condições da unidade 

educacional).  

Diante da diversidade de dados abordados pelo pesquisador, destacamos alguns por 

demonstrarem relações diretas com a retenção dos professores nas escolas: 

• Nível socioeconômico e policiamento – As escolas frequentadas por estudantes 

com maior nível socioeconômico apresentam avaliações mais positivas em 

relação ao policiamento voltado à segurança de seus membros. A taxa de 

retenção dos professores aumenta nas escolas onde há policiamento. Os 

 
9 O Censo Escolar tem por finalidade objetivo principal é realizar diagnóstico e análise da realidade do sistema 

educacional e subsidiar ações e implementação de políticas públicas voltadas à esta realidade. 

 
10 A Prova Brasil consiste na aplicação de testes padronizados de Língua Portuguesa e de Matemática aos alunos 

do 5º ano e do 9º ano do ensino fundamental, cujas escolas possuam o mínimo de 20 alunos matriculados nestes 

anos de escolaridade. Além dos testes, são aplicados questionários contextuais aos estudantes, aos professores 

dessas disciplinas nos anos avaliados e aos diretores; um questionário referente à escola também é respondido pelo 

aplicador da avaliação. Desta forma, pretende-se com a Prova Brasil, dentre outras coisas, apresentar indicadores 

sobre as condições encontradas tanto no interior quanto no exterior dos estabelecimentos de ensino.  
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estudantes mais desprovidos de recursos financeiros são submetidos com maior 

frequência à rotatividade docente.  

• Infraestrutura escolar – O aumento nas medidas de infraestrutura das escolas 

resultou em maior capacidade dos estabelecimentos de ensino em reter seus 

professores. Isso significa que escolas mais equipadas oferecem melhores 

condições de desenvolvimento do trabalho e, portanto, conseguem diminuir a 

taxa de rotatividade docente.  

 

Conclusão semelhante encontramos nos estudos de Fonseca (2013) sobre a evasão de 

professores da Secretaria de Educação do Distrito Federal. A pesquisadora realizou entrevistas 

com 10 pedagogas e em seus resultados revela que as condições de trabalho foram indicadas 

como principal motivo para deixarem a sala de aula. Sinaliza que o excesso de estudantes por 

turma, pouco apoio da gestão, aliados à dificuldade de trabalhar com estudantes das classes 

populares, foram indicados como problemas que geraram desgaste emocional nas professoras. 

A esse respeito, Silva (2015, p. 107) afirma que “As condições de trabalho, carreira e 

formação deterioradas e precarizadas contribuem para transformar a docência numa situação 

transitória, cuja perspectiva é de migração profissional ou de carreira [...]”. 

Considerando os estudos apresentados e as contribuições de outros autores sobre esta 

temática, destacamos que o excesso de trabalho, a indisciplina em sala de aula, os baixos 

salários, a fragilidade na formação inicial e o irrisório apoio fornecido ao professor iniciante, a 

violência intra e extra muros escolares, os parcos materiais didáticos e pedagógicos e as 

condições precárias na infraestrutura das escolas, têm gerado desgaste físico e, principalmente, 

emocional nos professores. Tais sintomas muitas vezes se transformam em estresse, ansiedade 

e depressão e podem levá-los a se distanciarem da profissão. 

Esta análise é abordada em uma pesquisa de amostragem nacional, realizada por Codo 

(2006), sobre saúde mental, burnout e condições de trabalho entre trabalhadores da educação 

no Brasil. Participaram do estudo 52.000 mil sujeitos de 1.440 escolas situadas em diversos 

estados brasileiros. Os resultados indicaram que 32% dos participantes apresentavam baixo 

envolvimento emocional com o trabalho e 25% se encontravam com exaustão emocional. De 

maneira geral, verificou que 48% da população pesquisada apresentava burnout.   

O pesquisador identifica elementos que podem estar associados aos números acima, 

causando desgaste e adoecimento. Pontua que o trabalho do professor não se restringe ao 

exercício de sua função dentro da sala de aula. É necessário tempo para atualização profissional 

e para o preparo de atividades, projetos, elaboração e correção de avaliações. Estas atividades 
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devem ser realizadas fora da sala de aula, mas nem sempre o horário de planejamento, destinado 

a tais finalidades, é garantido, o que acaba por estender a jornada de trabalho do professor para 

as horas em que este se encontra em casa. Tal situação se agrava quando o docente leciona em 

várias turmas para alunos em etapas de ensino, modalidades, escolas e turnos diferentes. Neste 

caso, a preparação das aulas vai requerer maior investimento de tempo e esforço do professor. 

Em resumo, a pesquisa indica alta correlação entre condições de trabalho, satisfação e 

comprometimento do educador. 

Em estudo denominado “O professor, as condições de trabalho e os efeitos sobre sua 

saúde”, Gasparini, Barreto e Assunção (2005), analisam dados referentes ao afastamento de 

professores, via licença médica, da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, Minas 

Gerais. Com base nos laudos médicos, concluíram que a maior causa do afastamento se justifica 

por transtornos psíquicos. Nesta investigação, as autoras apresentam e analisam dados de 

diversas pesquisas empreendidas pelo Brasil. Uma delas chamou nossa atenção: a investigação 

realizada por Gomes (2002) em escolas do Rio de Janeiro, estado de naturalidade e moradia de 

nossos sujeitos. Transcrevemos abaixo as considerações das citadas autoras, acerca desse 

estudo: 

O estudo ergonômico realizado por Gomes (2002) em um grupo de onze 

professores (sete mulheres e quatro homens), com idade entre 26 e 60 anos, em 

uma escola estadual do Rio de Janeiro, com 283 professores e cinco mil alunos, 

sendo 40 a 45 alunos por turma, divididos em três turnos, evidenciaram: 

insatisfação por trabalhar em mais de uma escola; referência à sobrecarga 

de trabalho determinada por diferentes fatores (gestão, política, infra-

estrutura e tempo). A autora menciona a invasão do tempo e do espaço extra-

escolar pelo trabalho, a intensificação das atividades no final do ano letivo 

e o número excessivo de alunos por turno. Finalmente, o estudo citado aborda 

os efeitos da situação diagnosticada, refletindo-se em agitação, estresse e 

irritação do professor, que se sente responsável pela formação ética e moral 

dos alunos. Os problemas de saúde identificados foram: sensação de intenso 

mal-estar generalizado; ansiedade, tensão, nervosismo, irritabilidade, 

depressão, angústia e esgotamento; perturbações do sono; problemas 

digestivos; problemas respiratórios e da voz. Os professores estudados 

expressaram frustrações diante da precariedade de recursos materiais que 

dificulta o cumprimento de objetivos planejados. O cenário da escola deixa 

pouca margem para a criatividade e autonomia do professor face às normas 

educacionais vigentes, assim como a obrigatoriedade de formação específica 

em cursos estipulados pelo seu gestor e, também, prescrição do tipo de avaliação 

dos alunos (GASPARINI, BARRETO e ASSUNÇÃO; 2005, p. 197, grifo 

nosso). 

 

Os resultados das pesquisas anunciadas neste trabalho, expressam de maneira geral, que, 

no Brasil, o professor tem vivenciado um processo de precarização das condições de trabalho e 

baixa remuneração. Medidas para aumentar a qualidade dessas condições precisam ser 
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urgentemente tomadas, a fim de que novas gerações de professores possam se interessar pelo 

exercício da profissão e decidir pela permanência na carreira.  

 

2.3.2 Violências nas escolas 

Concordamos com o pensamento de Abramovay e Rua (2002) que a Expressão 

Violência, ao se referir ao âmbito escolar, precisa ser usada no plural. Violências nas escolas 

designa não só a violência física, da força ou da intimidação, mas engloba as dimensões 

socioculturais e simbólicas deste fenômeno.  

A pesquisa realizada em 13 capitais brasileiras e no Distrito Federal11, orientada e 

financiada pela UNESCO, e coordenada pelas professoras Abramovay e Rua (2002), teve por 

objetivo  

[...] identificar e analisar as percepções de alunos, do corpo técnico-pedagógico 

e dos pais sobre as violências nas escolas e suas causas; descrever a frequência 

e a gravidade dos incidentes; avaliar seu impacto sobre a aprendizagem; e 

identificar os mecanismos adotados e/ou recomendáveis, de prevenção, redução 

e erradicação do problema (ABRAMOVAY e RUA, 2002, p. 14). 

 

   Como procedimentos metodológicos foram utilizados grupos focais; entrevistas 

individuais com diretores de escolas e demais membros da equipe técnico-pedagógica, 

policiais, agentes de segurança, vigilantes e inspetores/coordenadores de disciplina; e 

observação do cotidiano escolar, além de questionários. 

A pesquisa também abordou a violência extra muro escolar, que se origina na sociedade, 

mas que afeta e prejudica estudantes, professores e equipe escolar, como é o caso do tráfico de 

drogas.  

Citando Debarbiex (1999), Abramovay e Rua (2002, p. 49) associam a violência nas 

escolas a três dimensões:  

1. grande dificuldade de gestão nas escolas resultando em estruturas 

deficientes; 

2. ao contexto, ou seja, uma violência que se origina de fora para dentro das  

 

escolas, que as torna sitiadas e que se manifesta por meio da penetração das 

gangues, do tráfico de drogas e da visibilidade crescente da exclusão social na 

comunidade escolar;  

3. as componentes internas das escolas, específicas de cada estabelecimento. 

É possível observar escolas seguras em bairros reconhecidamente violentos e 

vice-versa. 

 

 
11 As capitais foram: Distrito Federal, Belém, Fortaleza, Recife, Goiânia, Cuiabá, Manaus, Maceió, Salvador, 

Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis e Porto Alegre. 
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A pesquisa traz uma análise tanto da violência simbólica e institucional - quando a 

escola também se apresenta como lócus de exclusão social, de reprodução do racismo, da 

discriminação – quanto da violência física – violência contra a pessoa, violência contra a 

propriedade e violência contra o patrimônio.  

Os resultados desse estudo indicam que, em virtude dos impactos da violência, os 

estudantes passam a faltar as aulas por considerarem que o ambiente escolar fica pesado. Os 

alunos também consideram que seus rendimentos caem porque ficam nervosos, revoltados e 

não conseguem se concentrar nos estudos. Quanto à equipe técnica, a primeira consequência é 

a perda de estímulo para o trabalho, seguida do sentimento de revolta e, em terceiro, a 

dificuldade de concentração no trabalho. Em razão dessas questões, a rotatividade docente 

aumenta, pois os professores tendem a transferir-se para escolas com ambientes mais seguros. 

Facci (2019) apresenta dados de uma investigação com 31 professores que atuam no 

Ensino Fundamental em escolas do Norte do Paraná. A pesquisa teve por objetivo identificar 

aspectos relacionados à concepção que os professores tinham sobre violência, situações de 

violência vivenciadas na escola, causas da violência, formas de enfrentamento e relação entre 

violência e adoecimento do professor. 

A maior parte dos professores conceituou violência como atitudes agressivas dentro da 

escola e falta de respeito com o professor. Sobre as causas, doze entrevistados as atribuíram à 

desestruturação familiar e doze à desestruturação da sociedade, enquanto cinco professores 

relataram falta de conhecimento, de informação e de leitura, e outros cinco indicaram uso de 

drogas como motivo. Dos 31 professores participantes, 29 afirmaram existir uma relação entre 

violência e adoecimento do professor. 

Sobre as formas de enfrentamento de tais situações, os professores responderam que se 

sentem indignados, nervosos, com depressão e desânimo, com mal-estar, chocados e com 

sentimento de impotência e medo. O que revela que não se sentem em condições de enfrentar 

a situação de maneira a resolvê-la ou minimizá-la. 

Em 2013, Monteiro e Rocha em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) 

apresentaram um estudo sobre os conflitos existentes nas favelas do Município do Rio de 

Janeiro, com o objetivo de entender como os tiroteios entre traficantes impactam as escolas 

municipais localizadas próximas às áreas de conflito. De maneira específica, buscou-se avaliar 

se essas disputas interferem no aprendizado dos estudantes que frequentam essas escolas e 

como impactam a rotina escolar. 
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Como fonte de dados, o estudo utilizou informações do Disque-Denúncia12, o que 

permitiu identificar hora e local dos conflitos. Aliado a isto, utilizou informações do sistema 

educacional, como os resultados da Prova Brasil e outras informações do Censo Escolar, como 

características sociodemográficas dos alunos e infraestrutura das escolas. Os registros 

administrativos de licença médica e faltas dos professores também foram consultados.  

Os resultados obtidos apresentam um panorama bastante sério e preocupante, 

considerando existem fortes  

[...] evidências de que a violência impacta negativamente o desempenho 

escolar. Mais especificamente, os resultados mostram que  estudantes de escolas 

próximas a áreas expostas a conflitos pontuam menos nos exames de 

matemática da Prova Brasil. Tal efeito negativo aumenta com a intensidade e a 

duração do conflito, e quando estes ocorrem nos meses que precedem a prova, 

decrescendo rapidamente com a distância entre a escola e as áreas nas quais as 

disputas armadas ocorrem. Encontramos ainda que esses conflitos afetam a 

rotina escolar ao aumentar a probabilidade das escolas interromperem as aulas 

durante o ano letivo, aumentar a rotatividade dos diretores e o percentual de 

faltas dos professores (MONTEIRO e ROCHA, 2013, p. 1-2). 

 

A violência imposta pelo conflito entre o tráfico varejista de drogas e a polícia, e muitas 

vezes entre grupos rivais que controlam as vendas de entorpecentes em regiões próximas, assola 

cotidianamente as escolas situadas nestas zonas. Fatores como “perda” de estudantes para o 

comércio ilegal de drogas; balas perdidas que ferem e matam crianças, adolescentes e jovens 

em idade escolar; absenteísmo de professores e pedido de transferência para unidades mais 

seguras; bem como a própria aprendizagem dos estudantes, afetada por conta das interrupções 

nas aulas, são fatores que precisam ser sopesados e resolvidos para a efetivação da garantia dos 

direitos básicos dos cidadãos, entre eles, o direito à vida e à educação.  

 

2.3.3 A valorização dos profissionais do ensino  

O conceito que apresentamos de condições de trabalho não se encerra no conjunto de 

instalações físicas, recursos materiais, equipamentos disponíveis e outros tipos de apoio, 

conforme demanda a natureza do trabalho docente. Todavia, se refere também ao processo de 

trabalho e às condições de emprego, como formas de contrato, remuneração e carreira 

(OLIVEIRA e ASSUNÇÃO, 2010; GOMES, NUNES e PÁDUA, 2019).  

No Brasil, a regulação da carreira e da remuneração docente encontra-se respaldada por 

alguns instrumentos legais. Iniciemos pela Constituição Federal de 1988 – CF/88 (Brasil, 1988) 

 
12 O Disque-Denúncia é uma central de atendimento especializada em atender a população que vivencia ou 

presencia ações criminosas. Os relatos recebidos através das ligações anônimas são recebidos e repassados às 

autoridades competentes com rapidez e eficácia. Fonte: https://disquedenuncia.org.br/o-disque-denuncia. 

https://disquedenuncia.org.br/o-disque-denuncia


73 
 

que determina a valorização dos profissionais da educação escolar das redes públicas, 

assegurando planos de carreira e ingresso, exclusivamente, por meio de concurso de provas e 

títulos. Encontramos reforço desta determinação em diversos documentos legais, dentre os 

quais destacamos: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei nº 9.394/96; 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB); Lei nº11.738, de 16 de julho de 2008 (conhecida como 

Lei do Piso) e o atual Plano Nacional de Educação (2014-2024).  

Apesar deste conjunto de regulamentações ressaltarem a importância e a 

indissociabilidade das dimensões da profissão – formação inicial e continuada, remuneração e 

condições de trabalho e carreira – para a promoção da valorização docente, não foi exatamente 

o que Jacomini e Pena (2016) encontraram nos dados estatísticos da pesquisa “Remuneração 

de professores de escolas públicas de educação básica: configurações, impasses, impactos e 

perspectivas”, realizada em 12 estados brasileiros.13 

Considerando os aspectos: entrada na carreira, jornada de trabalho, progressão na 

carreira e avaliação de desempenho e formação continuada, as autoras afirmaram que 

Conforme apresentado, pesquisas realizadas no Brasil sobre as condições de 

trabalho do professor indicam desvalorização política e social da docência 

estruturando tal exercício profissional. Nos debates sobre a qualidade da 

educação, os professores são colocados como centrais nesse processo, 

destacando-se a legislação estabelecida com objetivo de regular a carreira e o 

salário docentes, visando a sua valorização. Para que tal objetivo seja atingido, 

estados e municípios são responsáveis por traçarem esforços, com apoio da 

união, a fim de implantar tais medidas. Nessa perspectiva, evidencia-se a 

necessidade de definição da carreira e do salário dos professores em 

consonância com o valor e a importância que esses profissionais têm na 

sociedade contemporânea, inclusive para atrair pessoas com boa formação e 

permitir uma jornada de trabalho compatível com a especificidade do trabalho 

docente. De acordo com as análises realizadas, ainda há muito por fazer, quando 

se verificam, por exemplo, professores trabalhando com contratos precários; 

problemas em relação à jornada de trabalho (excessiva) e reduzido número de 

horas de trabalho de apoio à docência (para o preparo das aulas, por exemplo), 

aspectos a serem considerados nos planos de carreira e na avaliação dos 

professores. Identificou-se a necessidade de elaboração de planos de carreira 

estruturados de modo a oferecer horizontes promissores aos professores, 

promovendo, de fato, sua valorização política e social, componente importante 

na constituição do magistério e na configuração de sua identidade profissional 

(JACOMINI e PENA, 2016, p. 196). 

 

A partir deste quadro as autoras pontuam a importância do professor para a promoção 

da qualidade do ensino, entretanto, advertem que para que tal papel possa ser cumprido, se faz 

 
13 Foram investigados os seguintes estados: Pará, Roraima, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. 
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necessário oferecer condições para o seu desenvolvimento profissional, incluindo a 

implementação da carreira docente, com salários condizentes com a formação exigida. 

Segundo dados disponibilizados em 27 de junho de 2019 na página do Sindicato dos 

Professores em Educação Pública do Paraná, o Brasil ocupa a última posição no ranqueamento 

salarial elaborado a partir dos dados de 40 países. Este levantamento foi feito pela OCDE 

(Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) por meio de uma pesquisa 

denominada Talis (INEP, 2019). Neste mesmo estudo, perguntaram aos docentes para quais 

áreas dariam prioridade caso o investimento em educação fosse elevado em 5%. Os dados foram 

representados no gráfico abaixo. 

Gráfico 1- Pesquisa Internacional sobre Ensino e Aprendizagem 

 

Fonte: INEP. Relatório Nacional Pesquisa Internacional Sobre Ensino e Aprendizagem – Talis 

– 2019. Primeira Parte.  

 

Para os professores brasileiros que atuam nos anos finais do ensino fundamental 

participantes da pesquisa, o investimento deveria ser feito prioritariamente em: 

desenvolvimento profissional de alta qualidade para os professores (95%), aumento salarial 

(93%) e apoio aos alunos com necessidades especiais (88%). Dados semelhantes foram 

indicados pelos professores que atuam no Ensino Médio no Brasil.  

Os índices destacados acima e apresentados nas respostas dos brasileiros mostraram-se 

bem acima da média dos demais países participantes da Talis 2018, de 58%, 69% e 49%, 

respectivamente.  

Esta preocupação salarial também é anunciada pelo Sindicato Estadual dos Profissionais 

da Educação do Rio de Janeiro (SEPE/RJ). Em Boletim divulgado em sua página na internet 

em 25 de junho de 2019, o SEPE exige, dentre outras coisas, o pagamento pelo Estado do piso 
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salarial nacional para o magistério e divulga o gráfico comparativo entre o vencimento nacional 

(ajustado para 22 horas semanais) e os vencimentos do Estado do RJ.  

 

Gráfico 2- Piso Nacional Magistério x Piso Estado RJ Magistério 

 
Fonte: Boletim 3382- SEPE/RJ 

Legenda: Piso Nacional do Magistério (ajustado para 22h/s) 

                Piso do Magistério do estado do Rio de Janeiro (DOC II) 2010 a 2019 (em R$) 

 

O gráfico comparativo elaborado pelo Sindicato demonstra considerável defasagem 

entre os valores do Piso Nacional e o Piso do Magistério do Estado do Rio de Janeiro. Uma 

diferença percentual de 49,6%, que ajuda a evidenciar a difícil situação vivida pelos docentes 

do país – uma vez que além dos fatores descritos anteriormente, o piso salarial é baixo – e, mais 

especificamente, o do Estado do Rio de Janeiro.  

Tendo em vista o exposto, nos recordamos da afirmação de Bourdieu (1998, p. 11), ao 

dizer que “[...] o desprezo por uma função se traduz, primeiro, na remuneração mais ou menos 

irrisória que lhe é atribuída. O salário é um sinal inequívoco do valor atribuído ao trabalho e 

aos trabalhadores.”   

Nesta linha de raciocínio, Gomes, Nunes e Pádua (2019) acrescentam que embora as 

condições de trabalho envolvam vários aspectos, a dimensão econômica é a que tem sido mais 

destacada pelos discursos políticos e pela mídia e está diretamente relacionada à imagem social 

da profissão. Contraditoriamente ao que determinam as legislações que visam a valorização do 

professor e ao discurso falacioso de muitos políticos, o que as pesquisas realizadas no Brasil 

apresentadas neste estudo nos indicam é que, de maneira geral, os salários pagos aos docentes 
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não são condizentes com a sua formação e traduzem a desvalorização social e política a que 

tem se submetido esta classe. Medidas que visem a superação deste quadro precisam ser 

implementadas, a fim de que a docência possa atrair e reter profissionais de fato interessados 

em desempenhar esta função.  
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III 

POR QUE DESISTI DE SER PROFESSOR? 

RETRATOS DA EVASÃO DO MAGISTÉRIO 

Ao iniciar este capítulo, partimos das contribuições de Arroyo (2000, p. 199) ao afirmar 

que as histórias dos professores são construídas a partir da maneira pela qual eles “[...] agem, 

pensam, sentem, vivem, e isso, no interior e no exterior do trabalho, na totalidade dos seus 

espaços, dos seus tempos e das suas relações”. Tal esclarecimento apresenta uma breve noção 

sobre a complexidade que envolve o assunto e nos instiga a buscar compreendê-lo um pouco 

mais, considerando que podem ajudar a entender os motivos que levam professores iniciantes 

a abandonarem à docência.  

Com base na pesquisa realizada em 2003, Lapo e Bueno demonstraram que deixar de 

ser professor é um processo contínuo, “[...] tecido ao longo do percurso profissional” (LAPO e 

BUENO, 2003, p. 74). Para as pesquisadoras, existem diversas formas de se abandonar o 

magistério, sendo elas: abandonos temporários – caracterizados por meio de faltas, licenças 

curtas e licenças sem vencimentos; remoção – transferência de escola que pode ser tanto para 

fugir de situações desagradáveis e conflituosas quanto para trabalhar em um local mais próximo 

à sua residência; acomodação – tipo de abandono que se caracteriza por uma indiferença ao 

que acontece no ambiente escolar, limitando-se o professor a cumprir o mínimo de suas 

obrigações para manter-se no emprego (geralmente neste processo de acomodação, pode haver 

a presença do burnout14); abandono definitivo – pedido de exoneração, isto é, a ruptura total 

com a profissão docente. Essas informações são potentes para a nossa investigação, tendo em 

vista que nos dedicamos a analisar como vai sendo constituída a decisão pelo abandono, no 

caso dos sujeitos participantes. Afinal, por se tratar de uma situação complexa, que envolve 

decisões de ordens diversas – emocionais, financeiras, sociais, psicológicas, – a renúncia de 

uma profissão nem sempre é uma posição definitiva.  

Para compreender os modos como esta desistência foi sendo construída e levou cada 

participante a deixar a sala de aula, apresentamos a seguir um retrato dos relatos que ouvimos 

atentamente durante as cinco entrevistas individuais que realizamos.  

 

 
14 O Burnout se caracteriza por ser uma reação ao estresse crônico vivenciado no trabalho. Apresenta três 

dimensões: Exaustão emocional, despersonalização e realização profissional. Para aprofundar o assunto ver Souza, 

et al. Síndrome de burnout e valores humanos em professores da rede pública estadual da cidade de João Pessoa: 

Um estudo correlacional. Análise Psicológica, vol.34, n.2. Lisboa, jun. 2016. Disponível em:  

http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0870-82312016000200002. Acesso em 28 de 

janeiro de 2020. 

http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0870-82312016000200002
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3.1 Ser ou não ser? A Escolha da Profissão 

 

A escolha de uma profissão envolve, de maneira geral, aspectos que se relacionam a 

fatores pessoais – internos – como características da personalidade do indivíduo, por exemplo 

e elementos externos, relacionados a fatores sociais, econômicos, políticos e educacionais de 

um dado momento histórico (VALLE, 2006).  

A propósito do assunto, Valle (2006), Vasconcellos, Oliveira e Menezes (2016) afirmam 

que 

Essa escolha, além de estar vinculada ao momento histórico e ao ambiente 

sociocultural no qual o candidato está inserido, também é fortemente marcada 

por elementos de natureza econômica, política e educacional, como o nível de 

escolarização dos pais e as influências que exercem sobre seus filhos ou a 

possibilidade que o jovem enxerga de realizar-se profissionalmente em um 

determinado campo. Nessa decisão contam, ainda, o prestígio e a intenção de 

alcançar patamares mais elevados em relação aos aspectos econômicos, sociais 

e intelectuais que uma ou outra atividade profissional pode proporcionar 

(VASCONCELLOS, OLIVEIRA, MENEZES, 2016, p. 54).  

 

Partindo desses esclarecimentos, perguntamos a cada participante de nossa 

investigação se ao iniciar a licenciatura desejava de fato ser professor/professora. Dentre 

os cinco participantes, três confirmaram este desejo, justificando o motivo de tal decisão. 

Ao responder a questão, Cilene recorda que apesar de ter a certeza de que queria ser 

professora, na época, conciliava este anseio ao desejo de ser pesquisadora na área de Biologia 

Marinha. Entretanto, o contato com os estudos da licenciatura a fizeram repensar esta dupla 

função e a levaram a mudar de opinião: 

Queria. Queria, eu sempre quis atuar como professor. Mas, na verdade, 

quando eu entrei na Biologia [...], eu ainda achava que eu poderia investir um 

pouco na Biologia Marinha. Pesquisadora e tal. Então, minha intenção inicial 

era dar aula, porque eu sempre quis dar aula, mas também atuar nessa área da 

Biologia, pesquisa, como bióloga mesmo. Mas aí, na graduação, quando eu 

comecei a estudar, quando eu comecei a entender as escolas, eu deixei de lado 

essa ideia da Biologia enquanto pesquisadora e fiquei só com a ideia de ser 

professora mesmo (CILENE, 2019, grifo nosso). 

 

Assim como Cilene, Ana se imaginava atuando em duas profissões. Prestou vestibular 

para Direito e Letras, sendo aprovada neste último curso. Em sua reposta, explicita os motivos 

que a levaram a atuar no magistério: 

Olha, eu sempre me imaginei fazendo duas coisas: ou dando aula ou sendo 

advogada. Eu tentei as duas faculdades, só passei pra Letras. Nem fiquei triste, 

porque eu não me arrependo de ter feito Letras. Porque eu amei a minha 

faculdade. Eu amei tudo. E antes de eu entrar na faculdade, eu dava aula 

particular pros meus vizinhos. Então assim, eu já cheguei quase a alfabetizar, 



79 
 

porque não deu tempo também, de fazer tudo, uma menininha que morava lá 

perto de casa, uma vizinha minha lá, quando eu morava com meus pais (ANA, 

2019, grifo nosso). 

 

Para Gean, a escolha pela docência se deu por meio da tentativa de transformar gosto 

em profissão: 

Olha, desejava. Desejava sim. [...] bom, na verdade, a escolha de ser professor, 

foi uma escolha secundária, por eu gostar de Ciências Exatas. E aí, eu vi que 

eu poderia ensinar isso. Então isso foi algo que me atraiu (GEAN, 2019, grifo 

nosso). 

 

Quando perguntado se ao escolher a licenciatura pretendia ser professor, Cleison 

respondeu com veemência: 

Não! Eu gosto muito de português. Da retórica, falar em público. E português 

foi o que mais me atraiu por essa razão. Mas sabia que, como eu tava fazendo 

licenciatura, seria inevitável na minha formação, encarar esse desafio de dar 

aula. Mas o meu foco principal era fazer um concurso. Fazer concurso. Eu 

queria ter uma graduação (Pausa prolongada). Então, eu queria ter o nível 

superior pra fazer o concurso, se for da área ou não. Não me importava. 

Mas calhou de eu também conseguir fazer, passar no concurso em que eu não 

desse aula e passar no outro que eu dava aula. Então, pra mim, foi como uma 

luva. Mas a minha principal motivação, em licenciatura, não foi pra dar aula 

não (CLEISON, 2019, grifo nosso). 

 Resposta semelhante a esta foi encontrada na pesquisa realizada por Vasconcellos, 

Oliveira e Menezes (2016) com licenciandos de diferentes cursos da Universidade Federal 

Fluminense, nos anos de 2014 e 2015. Perguntada sobre as razões que a levaram a matricular-

se em uma licenciatura, Marta respondeu: “[...] aceitei o curso como uma forma de adquirir 

experiências, conhecimentos e como um degrau para alcançar o curso que desejo” 

(VASCONCELLOS, OLIVEIRA e MENEZES, 2016, p. 57).    

De forma similar, o participante de nossa investigação, Maurício, se recordou que ao 

iniciar a graduação em Educação Física seu desejo não era lecionar. Queria trabalhar em 

academias, como Personal Trainer e como preparador físico em escolinhas de futebol.  

As informações anteriores indicam que apesar dos participantes das pesquisas citadas 

terem cursado licenciatura, o desejo de ser professor nem sempre se fez presente. Em duas das 

situações apresentadas, a possibilidade de exercer a docência veio acompanhada de uma 

segunda alternativa.   
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Outra recente investigação brasileira (GATTI et al., 2019), abordou o assunto a partir 

da análise dos dados registrados em duas edições do ENADE,15 - 2005 e 2014 - conforme 

registram as duas tabelas apresentadas a seguir:  

 

Tabela 5- Enade 2005 

 

         Fonte: Gatti et al., 2019  

 

Na Tabela 5 verificamos que do total investigado (137.001) em 2005, um pouco mais 

da metade (73.094), afirmou que queria ser professor. 7.072 participantes (5,2%), responderam 

que não queriam exercer a profissão, conforme índice total de respostas da opção (e), apesar de 

estarem cursando licenciatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 O ENADE (Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes) avalia o rendimento dos concluintes dos cursos 

de graduação em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos, o 

desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da formação geral e profissional, 

e o nível de atualização dos estudantes com relação à realidade brasileira e mundial. Fonte: 

http://portal.inep.gov.br/enade. 

http://portal.inep.gov.br/enade
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Tabela 6- Enade 2014 

 

         Fonte: Gatti et al., 2019  

 

Ao conferir os dados de 2014, presentes na Tabela 6, notamos que dentre o total de 

participantes (241.576), somente 36% afirmaram que a escolha pela licenciatura se deu tendo 

como principal motivo a vocação. Um número bem menor de respondentes (3,7% - total de 

respondentes que escolheram a opção d), considerou a docência uma boa possibilidade de 

carreira:  

A pergunta com maior número de respostas em 2005 era: ‘por que quero ser 

professor?’ Em 2014, a indagação se refere à razão da escolha da licenciatura e 

não propriamente ao ofício de professor, o que pode implicar sentidos bastante 

distintos à resposta, uma vez que a opção pela licenciatura não necessariamente 

significa uma opção pelo magistério. Não obstante, as respostas sobre a escolha 

da licenciatura parecem aludir, sobretudo, à escolha da docência: ‘porque 

acredito ser essa a minha vocação!’, e é também a que obtém o maior número 

de repostas (GATTI et al., 2019, p. 151). 

 

Apesar da maior parte dos estudantes afirmarem que desejavam a licenciatura, seja por 

vocação, por influência da família, por se espelharem em professores que os inspiraram, ou por 

quaisquer outros motivos, as pesquisadoras responsáveis pela investigação destacam que 

[...] a importância do curso de licenciatura parece maior entre os estudantes de 

Pedagogia, visto que para os demais essa escolha figura mais frequentemente 

como uma opção possível de atividade profissional e não necessariamente 

aquela pela qual eles optariam se tivessem, no seu modo de ver, outras 

alternativas viáveis de escolha. Quando somadas as quatro alternativas (e, f, g, 

h) que constituem para os estudantes óbices às escolhas de outros cursos, as 
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respostas dos licenciandos – à exceção dos pedagogos –, chegam a um 

percentual maior (19,4%) do que aquele que se refere à importância da 

licenciatura (18%). Observe-se ainda que, embora a esmagadora maioria dos 

alunos de Pedagogia esteja matriculada em cursos pagos – que podem ou não 

ser subsidiados pelos programas governamentais de ação afirmativa –, são 

especialmente os estudantes das demais licenciaturas que mais argumentam não 

ter condições financeiras de arcar com os custos de outro curso (GATTI et al., 

2019, p. 154). 

 

As questões apresentadas refletem os desafios impostos à qualidade dos cursos de 

formação dos professores e em um breve período, acabam por impactar também o trabalho 

docente, uma vez que muitos dos que se tornam professores o fazem por ser esta a opção viável 

no momento. 

Aliado a isto, o recente processo de democratização do acesso à educação básica, 

vivenciado sobretudo no Ensino Fundamental, demanda uma maior quantidade de professores 

nas escolas, como já anunciado por Gatti em 2009. Entretanto, o atual cenário de precarização 

da carreira docente, os baixos salários, ausência de planos de carreira e a desvalorização social 

do trabalho do professor, são elementos que somados às críticas que se fazem aos cursos de 

formação de professores, contribuem para a baixa atratividade do magistério no Brasil, 

conforme relatado por Valle (2006): 

[...] a carreira docente se torna pouco atrativa, pois, apesar de exigir um enorme 

investimento pessoal e familiar (diplomas e aprovação em concursos), oferece 

um futuro profissional bastante incerto, baixos salários, limitadas 

possibilidades de ascensão pessoal, condições precárias de trabalho, além 

de requerer uma grande versatilidade; o exercício do magistério implica 

inevitavelmente a conciliação da atividade de ensinar e de outras que lhe são 

complementares, seja por sua natureza, seja em razão da organização do 

trabalho escolar (p.181, grifo nosso). 

 

Em resumo, temos um quadro que agrupa problemas como pouca atratividade da 

carreira docente (GATTI e BARRETO, 2009; VALLE, 2006; VASCONCELLOS, 2009) e 

professores recém-formados (interessados ou não pela profissão) que continuam assumindo 

todos os dias as salas de aula do País, em condições de trabalho muitas vezes precarizadas. 

Instigadas a compreender os motivos que levaram nossos entrevistados a escolher o 

magistério, perguntamos o que levou cada participante a ingressar nesse campo 

profissional. As fontes de origem dessa decisão são diversas e incluem aprendizagens na 

graduação, desejo de atuar como professor, vontade de ajudar o próximo e orgulho de gerar 

aprendizagens. Dentre as respostas que emergiram, chamam nossa atenção os depoimentos dos 

professores Cleison e Maurício, que a priori disseram não ter na docência sua principal 

motivação: 
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Então, na verdade, não [não queria ser professor]. Inclusive, foi minha esposa 

que me matriculou no curso, pra fazer o cursinho, né? Pra estudar, pra fazer o 

concurso. Ela me matriculou no curso e no concurso. Não era a minha... Não 

era a minha... A minha primeira opção, trabalhar com escola. Mas como... 

(Pausa). Ela tinha aquela coisa de: ‘Ah, é um salário certo, né? Você... Como 

professor de Educação Física, você tem como trabalhar em vários lugares pra 

tirar uma renda razoável’ [...]. Ela pagou o curso... Pagou não, me inscreveu no 

curso, fiz o curso, aí fiz o concurso, passei. Aí eu fui atuar na área (MAURÍCIO, 

2019). 

 

O relato do professor Maurício ratifica o que já havia descrito a respeito do desinteresse 

pela profissão. No entanto, convencido pela esposa, em razão dos motivos descritos no excerto, 

acabou concordando e decidiu lecionar.  

A narrativa do professor sobre esta decisão suscita, ao menos, duas reflexões. Em 

primeiro lugar, nos faz recordar as recomendações de estudiosos sobre a importância dos cursos 

de formação docente acompanharem de perto os jovens que chegam às licenciaturas com 

interesses profissionais diversos, tendo em vista que independentemente da afinidade com a 

área, boa parte exercerá o papel de professor (VASCONCELLOS, OLIVEIRA e MENEZES, 

2016).  

Em segundo lugar, a escolha pelo exercício do magistério, principalmente, em escolas 

públicas foi mencionada como possibilidade de ancoragem por ser um trabalho que dificilmente 

gera demissões (exonerações). Sabemos que não é incomum ouvir esse tipo de relato e em nossa 

pesquisa os esclarecimentos do professor Maurício chamam atenção para esse aspecto, ao dizer: 

“[...] a gente optou por ser um salário certo, né? Uma coisa que eu não poderia ser mandado 

embora. Só se acontecesse alguma coisa muito grave. Então acabei entrando por isso”.  

Este entendimento, um tanto reducionista da profissão, pode acabar reforçando 

discursos que desqualificam o professor, principalmente, no caso daqueles que atuam em 

escolas públicas. No entanto, não podemos desconsiderar que em um país socialmente desigual 

como o nosso, com altas taxas de desemprego e subemprego, não é de se estranhar que as 

pessoas procurem mecanismos “mais estáveis” de sobrevivência e que nessa busca, o 

magistério seja assumido por alguns como “bico” (DINIZ-PEREIRA, 2011). 

Analisando o efeito da estabilidade docente sobre a qualidade da educação nas escolas 

de Ensino Fundamental do Brasil, Guimarães, Costa e Arraes (2015) consideram que a 

estabilidade no emprego adquirida no setor público mediante a realização de concurso, pode 

ser um fator de motivação fundamental para o ingresso neste campo. Todavia, argumentam que, 

em paralelo, tal estabilidade muitas vezes desmotiva o professor que acaba se repetindo e se 

acomodando no desempenho das suas funções. 
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Avançando nesta análise, Jacomini e Pena (2016) defendem que o exercício qualitativo 

da docência requer condições saudáveis de trabalho e de desenvolvimento profissional ao longo 

da carreira. Isso inclui cumprir o que consta na Constituição Federal de 1988 quanto ao ingresso 

no magistério se efetivar por meio de concurso público, tendo esta via como uma das formas 

de valorização do professor. Este esclarecimento reforça nosso entendimento de que uma sólida 

formação inicial e a possibilidade de desenvolvimento profissional incluindo planos de cargos 

e carreira, aliadas às condições adequadas de trabalho são requisitos importantes para o 

investimento na formação das novas gerações. 

Ao findarmos este tópico nos recordamos das indagações de Souza Neto (2005) acerca 

da importância do professor e do papel social que ocupa na sociedade contemporânea: 

Por que um dia nos tornamos professores? Vamos tentar responder isso 

voltando ao círculo inicial, para perguntar qual o papel social dessa profissão 

que é ensinar aos outros aquilo que eles ainda não sabem, ou ainda não sabem 

que sabem, ou apenas sabem de modo assistemático ou que temos de aprender 

com eles o que sabem? Ou, dizendo de outro modo, qual o lugar social dessa 

profissão responsável por educar os outros para serem, saberem e fazerem de 

maneira universal na diversidade certos procedimentos comuns a toda a 

humanidade? Ou ainda, para fazer a mesma indagação de outra maneira, qual a 

importância dessa profissão para a sociedade em que vivo e para aquelas que 

virão? (SOUZA NETO, 2005, p. 255, grifo nosso). 

Uma das professoras que entrevistamos - Ana - revelou raciocínio semelhante a este, ao 

comentar sobre sua decisão de ser professora. Transparecendo forte emoção, explicitou: 

[...] eu gostava daquilo. Quando eu vi a menininha lendo e, poxa, eu que ensinei, 

eu que ajudei ela a ler e eu me sentia, né? Orgulhosa. Dela e de mim também, 

né? Por ter conseguido ensinar alguém alguma coisa (ANA, 2019, grifo 

nosso). 

 

As palavras de Ana não destoam dos esclarecimentos de Souza Neto (2005) sobre a 

função social do professor em nossa sociedade e, ao mesmo tempo, nos remetem e reforçam o 

que já fora dito por Roldão (2017) sobre o papel do professor frente ao ensino. Para a 

pesquisadora, “[...] ensinar é fazer aprender alguma coisa a alguém” (ROLDÃO, 2017, p. 

1138, grifo da autora).  

Advertimos, no entanto, que num momento de profundas mudanças nas estruturas 

sociais, nas instituições familiares, políticas e nas concepções filosóficas, como o atual, a 

pergunta “Por que um dia nos tornamos professores?”, não é simples de ser respondida, 

considerando que cada professor traz consigo os significados e as marcas de sua própria 

história. Em razão disso, são múltiplas as possibilidades de resposta para esta indagação e não 

nos cabe atribuir juízo de valor a nenhuma delas. Podemos sim, tomá-las como ponto de partida 
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para nossas reflexões e isso exige percorrer um pouco mais do caminho que até aqui trilhamos. 

É sobre esta caminhada que o próximo tópico aborda. 

 

3.2 É Caminhando que se Faz o Caminho - o percurso inicial e as condições de trabalho 

 

As pesquisas brasileiras e estrangeiras sobre o início da carreira profissional docente 

têm apontado que este período apresenta características marcantes que se relacionam ao 

aprender a ensinar (LIMA, 2006; MARIANO, 2006b; VASCONCELLOS, 2009; TARDIF, 

2014; VAILLANT e MARCELO GARCIA; 2012). 

Em nossa investigação buscamos entender como foi trilhado por cada participante o 

percurso inicial à docência, considerando as escolas onde trabalharam e as condições de 

trabalho existentes. Para maior clareza das informações, elaboramos a tabela a seguir e 

esclarecemos que, embora já tenhamos apresentado o tempo de permanência de cada 

participante no magistério (QUADRO 1), entendemos que seria necessário reapresentá-lo aqui, 

para que possamos ter uma visão mais global desta caminhada.  

 

Tabela 7 - Atuação docente 

Professor 

Participante 

Número de 

Escolas 

Nível de Ensino Carga Horária Tempo de 

Atuação 

Ana 4 Educação Infantil; Ensino 

Fundamental; Ensino Médio 

60 horas 

semanais 

5 anos 

Cilene 2 Educação Infantil; Ensino 

Fundamental; 

40 horas 

semanais 

1 ano e 7 

meses 

Cleison 3 Ensino Fundamental (II 

segmento) 

16 horas 

semanais 

3 anos 

Gean 4 Ensino Médio 40 horas 

semanais 

 3 anos 

Maurício 2 Ensino Fundamental (II 

segmento); Ensino Médio 

16 horas 

semanais 

4 anos 

Fonte: A autora com base nos dados das entrevistas.  

 

A Tabela 7 apresenta a quantidade de instituições em que cada professor atuou, o nível 

de ensino, a carga horária de trabalho e o tempo total de permanência. Em nosso entendimento, 

cotejar estes dados a outras informações trazidas pelos participantes da pesquisa é fundamental 

para que possamos compreender o contexto em que cada história foi vivenciada e como foi se 

delineando, até chegar em seu redirecionamento. Ao fazermos este movimento, cruzaremos as 

informações obtidas com os dados referentes às recordações do momento em que os 
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professores foram contratados para assumirem uma sala de aula. Como foi esse 

momento? O que passou pela cabeça de cada um? Algo em especial causou preocupação? 

Três de nossos entrevistados relataram que esse momento foi tranquilo, não 

trazendo grandes preocupações (GEAN, MAURÍCIO e ANA). Com exceção de Cleison, os 

demais professores tinham experiências anteriores bem próximas às do cotidiano do professor, 

o que segundo eles, facilitou à entrada na carreira.  

Durante os três anos de atuação, Ana chegou a lecionar em quatro escolas, todas 

privadas, trabalhando com cinco componentes: Português, Literatura, Redação, Inglês e 

Música. Relatou que trabalhou do berçário ao supletivo, chegando a assumir uma carga horária 

de 60 horas semanais. Apesar de uma carga horária de trabalho muito extensa, para Ana, três 

experiências diferentes contribuíram para este momento ser iniciado de uma maneira mais 

serena: dava aulas de reforço para filhos de seus vizinhos antes de entrar na graduação; durante 

a graduação foi bolsista do PIBID16; ainda na licenciatura começou a atuar em escolas privadas 

trabalhando com diversas disciplinas, apesar de no momento não ser habilitada para esta função.  

O professor Cleison, que também possui formação em Letras, trabalhava na PROGRAD 

(Pró-Reitoria de Graduação/UFF) quando foi convocado para assumir a vaga decorrente do 

concurso para professor do Estado do Rio de Janeiro. Inicialmente, conseguiu distribuir seus 

16 tempos semanais em três noites, atuando na Educação de Jovens e Adultos (EJA) em uma 

única escola. Entretanto, após o fechamento de várias turmas no período noturno, Cleison se 

viu obrigado a procurar outra escola para complementar sua carga. Encontrou uma escola com 

disponibilidade, onde chegou a trabalhar com 5 turmas no ensino regular (pela manhã) e 3 

turmas de EJA (a noite). Sobre este assunto acrescentou o professor: 

[...] foi pra mim, o momento mais difícil do magistério. Que eram turmas muito 

lotadas, e é uma faixa etária bem... (Pausa). Que é do ensino fundamental. Né? 

Do quinto ano até o nono ano (CLEISON, 2019). 

 

Para além de administrar turmas muito cheias, Cleison se via em um outro dilema: 

conciliar os horários das duas escolas com seu horário na PROGRAD/UFF, tendo em vista que 

não poderia abrir mão desse emprego que gerava a maior parte da renda. 

Cleison se recorda de ter experimentado o período inicial de maneira bem clássica, 

apontada pela literatura pertinente como aquela que marca, de modo geral, a fase inicial da 

docência para muitos novatos. Ele relata o que sentiu: 

 
16O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) oferece bolsas aos alunos de cursos de 

licenciatura presenciais que se dediquem ao desenvolvimento de atividades nas escolas públicas participantes. O 

objetivo é reforçar a articulação entre universidades e escola, permitindo uma experiência de atuação para os 

futuros professores. Fonte: http://portal.mec.gov.br/pibid.  

http://portal.mec.gov.br/pibid
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Medo, choro. Tive bastante insegurança. A palavra mesmo é essa. 

Insegurança de assumir uma turma que era totalmente diferente de um 

estágio, totalmente diferente... Um pouco diferente do que você aprende 

na licenciatura. E ali eu era o responsável maior, agora. Não tinha mais 

um tutor que me tutoreava, um professor. E eu era o professor dali. O 

principal sentimento era insegurança. De saber se eu iria dar conta do 

recado ou não. Mas com o tempo isso foi diluindo. Ora essa insegurança 

vinha, ora essa insegurança, ela se diluía. Mas acho que o principal 

sentimento era esse, de insegurança (CLEISON, 2019). 

 

 

Este sentimento de insegurança está relacionado ao que Hubermam (1995) classifica 

como sobrevivência, período de desafios e dificuldades relacionados ao ingresso do professor 

na carreira, que se vinculam às dúvidas sobre os conteúdos, gestão da classe, relacionamento 

com os estudantes, inserção e socialização no ambiente escolar.  

Embora o início da carreira apresente características comuns, cada professor o vivencia 

de maneira diferenciada, em virtude das situações objetivas do próprio trabalho, das condições 

subjetivas implicadas, dos saberes que cada docente traz consigo e dos significados que atribui 

às adversidades que surgem. Esses e outros fatores desencadeiam e potencializam os aspectos 

que se relacionam aos estágios de sobrevivência e descoberta de maneira mais ou menos 

intensa. Entretanto, de maneira geral, os estudos indicam que, ao chegar às escolas, os 

professores novatos sofrem um “choque com a realidade”, expressão cunhada por Veenman 

(1984) para designar o impacto causado pelo distanciamento entre a teoria consolidada nos 

cursos de formação e a realidade das escolas e dos estudantes.  

Situação semelhante enfrentou o professor Maurício, licenciado em Educação Física, 

que distribuía sua carga horária em duas escolas da Rede Estadual do Rio de Janeiro. Em uma 

das instituições trabalhava manhã e tarde e na outra trabalhava à noite cumprindo 16 tempos 

em um único dia, o que gerou sobrecarga, mas lhe permitiu dedicar parte do tempo ao exercício 

de outras funções: como professor de escolinha de futebol e como Personal Trainer em um 

estúdio no condomínio onde residia. Ainda no período que se dedicava à formação inicial, 

Maurício trabalhava com crianças e adolescentes na escolinha de futebol e por este motivo 

relatou se sentir mais seguro em estar em uma sala de aula logo depois de ser convocado em 

seu concurso público. Durante quatro anos conseguiu conciliar estes papéis; entretanto, o 

fechamento de turmas e de uma escola afetou diretamente sua vida.  

A professora Cilene iniciou sua atuação no magistério em uma escola privada, no 

município de Cachoeiras de Macacu, sua cidade natal. Ministrava aulas de Biologia e de 

Educação Física, atendendo a estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. 
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Posteriormente foi aprovada no concurso público da prefeitura do Rio de Janeiro, e começou a 

trabalhar em uma escola na Rocinha. Permaneceu na docência pelo período de 1 ano e 7 meses 

e apesar de ter passado por situações difíceis e complexas se recorda de bons momentos. 

A história de Cilene se mostra, em alguma medida, semelhante à de Maurício e à de 

Ana, pois a professora começou a lecionar em uma escola privada antes de terminar a 

graduação. As experiências que Cilene relata em relação ao período inicial de atuação docente, 

considerando o trabalho na instituição privada e posteriormente na pública, nos chamam à 

atenção.   

 

É, em relação a escola particular, o que me preocupava muito, era que aquela 

realidade, era uma realidade muito distante do que eu queria trabalhar 

realmente. Então, isso me preocupava no sentido de que não era ali que eu 

queria atuar pra minha vida profissional mesmo. [...] Primeiro, porque era no 

interior, então era uma escola muito pequena. Segundo que era uma escola 

particular e eu não queria mesmo trabalhar numa escola particular, porque a 

desvalorização profissional é muito grande. Muito grande. A gente quase paga 

pra trabalhar. Então, isso preocupava. Essa realidade da escola particular. Que 

não era a realidade que eu queria atuar, no sentido de que eu achava que na 

escola pública, eu teria uma relevância maior na atuação da minha profissão, do 

que na escola particular. Porque escola particular, eu achava que me limitava 

muito, assim. Né? Projetos pedagógicos, o plano político-pedagógico da escola. 

Então, eu não tava tão satisfeita em relação a isso. então, me preocupava por 

isso. 

 Mas, assim que eu entrei na Rocinha, que eu comecei a dar aula lá, as 

preocupações mudaram um pouco porque as realidades foram pra um outro 

extremo. De uma escola muito pequena, muito tranquila, com poucos alunos 

em cada turma, pra uma escola muito grande, com muitos alunos, extremamente 

desorganizada, a escola completamente abandonada pelos profissionais mesmo 

da escola, os diretores principalmente. Então, eu entendi que eu tinha ido pra 

um extremo, assim, do outro lado mesmo da escola. Aí lá eu me assustei um 

pouco, porque era uma realidade muito diferente do que eu imaginava da escola. 

Mas não porque eu tivesse um ideal de escola pública, mas porque lá realmente 

era muito complicado. A forma de organização escolar, realmente era muito 

complexa. E aquilo ali me fazia mal. 

[...] como a Rocinha é uma favela pacificada, né, então, em relação ao entorno, 

eu não tinha uma preocupação no sentido de que ia tá num lugar perigoso, como 

as pessoas me falavam. Porque antes, a minha ideia era essa: “Vai pra Rocinha? 

Vai fazer o que na Rocinha? É perigoso.”. Eu vindo do interior. Uma favela... 

A maior favela da América Latina. E quando eu cheguei lá, eu vi que não era 

nada daquilo. Em relação ao contexto cultural, mais relacionado a segurança 

pública, que também preocupava mais as outras pessoas do que a mim. [...] 

minha preocupação maior era em relação a violência doméstica, que era muito 

visível, que os alunos estavam expressando dentro da escola, a violência entre 

eles. (CILENE, 2019).  

 

As escolas onde esta professora atuou eram localizadas em áreas muito diferentes no 

Estado do Rio de Janeiro, uma situada numa cidade de interior e a outra em uma das maiores 

favelas da América Latina. Os contextos diferentes são capazes de explicar realidades 
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diferentes, de forma que em cada espaço as preocupações que afetavam a docente eram de 

ordens diversas.  

Ao contrário do que poderíamos supor, a princípio, os desafios vivenciados na escola 

situada na Rocinha não se relacionavam de maneira direta à violência explícita enfrentada por 

muitas periferias, como resultado da guerra entre traficantes ou entre estes e a polícia. Todavia, 

a violência e os abusos físicos e psicológicos, algumas vezes velados ou naturalizados, 

desferidos contra as mulheres da comunidade e seus filhos, eram o que impactavam de maneira 

direta o comportamento dos estudantes em sala de aula e suas relações com os colegas. Por 

vezes esta violência era reproduzida por aqueles que a vivenciavam cotidianamente.  

Na escola privada as dificuldades enfrentadas por Cilene eram de outras ordens: o baixo 

salário, que também se refletia em desvalorização profissional, e a pouca participação na gestão 

escolar. Na instituição pública, além da questão da violência doméstica, que reverberava na 

forma de agressões e indisciplina pelos estudantes em sala de aula, Cilene também se deparou 

com uma escola muito desorganizada e desamparada pela direção.  

Neto e Barreto (2018) desenvolveram uma pesquisa de tipo etnográfico sobre violência 

e indisciplina numa escola pública da Rede Municipal Paulistana. O objetivo da investigação 

foi o de identificar os aspectos que permitiram tal escola, caracterizada por um alto índice de 

violência e indisciplina, a mudar este quadro, diminuindo drasticamente tais índices, 

promovendo a disciplina e minimizando a violência. Abordando este assunto, nos asseveram 

os autores 

Sobre a indisciplina e a violência na escola, encontra-se na literatura abundante 

discussão acerca das suas relações com a violência mais ampla que permeia as 

sociedades e, em particular, com as profundas desigualdades sociais que as 

alimentam (TEDESCO, 2002; DUBET, 2003, 2004; SPOSITO, 

1998; ÁLVAREZ-GARCIA et al., 2010). É fácil admitir que as escolas não são 

ilhas de paz nesse contexto, e que a violência da sociedade também pode 

permear as relações no seu interior, sem desconsiderar, como revelam alguns 

estudos (CODO, 1999; SPSITO, 1998), que o trabalho pedagógico pode 

minimizar as influências macroestruturais (NETO e BARRETO; 2018, p. 5). 

 

De fato, os autores relatam que foi o trabalho pedagógico estruturado por uma gestão 

comprometida e por toda a equipe disposta a desenvolver um trabalho de qualidade que permitiu 

a mudança no perfil da escola. A participação dos pais, professores, estudantes, funcionários e 

esquipe gestora nas decisões que faziam parte do cotidiano daquela instituição, foi um dos 

aspectos fundamentais para esta alteração, aliado ao empenho de todos em fazer acontecer. Era 

exatamente o que Cilene esperava da gestão e da equipe de sua escola, mas não foi o que 

encontrou, conforme a professora vai relatar mais tarde. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022018000100450#B28
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022018000100450#B12
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022018000100450#B13
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022018000100450#B26
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022018000100450#B26
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022018000100450#B2
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022018000100450#B9
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022018000100450#B26
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Por fim, o professor Gean, licenciado em Física, trabalhava em 3 escolas do Estado do 

Rio de Janeiro como professor concursado (16 horas) e ainda ministrava aulas em um curso 

privado de pré-vestibular. Assim que assumiu suas turmas na Secretaria de Estado foi 

convidado a fazer GLP17, o que na prática dobrou a sua carga horária nas escolas, perfazendo 

um total de 40 horas semanais. Permaneceu no serviço público pelo período de 6 meses, mas 

continuou ministrando aulas no cursinho. Seu tempo total de atuação no magistério foi de 3 

anos. 

Sobre o período inicial de atuação, Gean relata que se sentiu tranquilo e seguro, pois 

antes de receber seu diploma da graduação já ministrava aulas de matemática e física em cursos 

de pré-vestibular comunitários. Ao relembrar o momento em que foi convocado no concurso 

para professor do Estado do Rio de Janeiro, Gean afirma que:  

No momento, eu não tive preocupação nenhuma. Eu me sentia muito feliz que 

eu tinha conseguido passar no primeiro concurso que eu fiz, eu ter passado. E 

eu fiquei muito feliz, assim. Me passou uma felicidade bem grande, assim: 

“Poxa, fui aprovado no primeiro concurso” (GEAN, 2019). 

 

A análise dos relatos acima nos faz perceber que, dos cinco professores entrevistados, 

quatro vivenciaram situações em que de fato assumiram a sala de aula antes do preparo exigido 

para esta função. Esta também foi uma realidade enfrentada pela pesquisadora, conforme 

relatado no capítulo I deste trabalho. Certamente, esta prática, diferentemente dos estágios bem 

estruturados, acaba por corroborar com a desvalorização profissional docente, uma vez que não 

se pode exercer a Medicina ou o Direito sem a formação requerida para tal. Por que seria na 

educação esta situação comumente encontrada? Embora a prática de lecionar antes do término 

da licenciatura não seja amparada pela legislação em vigor, é possível encontrá-la em algumas 

escolas do Brasil, conforme dados apontados pelo Observatório do PNE apresentados aqui no 

capítulo II.  

Outras informações mais detalhadas sobre o processo de inserção profissional desses 

professores, serão pormenorizadas na quarta categoria, intitulada “Ela Disse Adeus - O 

Abandono da Profissão”, onde apresentamos os motivos que os levaram a desistir da profissão. 

Antes, porém, descrevemos e analisamos o percurso inicial dos participantes, identificando 

elementos ligados às experiências profissionais que vivenciaram durante o período no qual 

 
17 GLP (Gratificação por Lotação Prioritária) é um contrato de horas extras concedidas ao professor do Estado que 

deseja ampliar a sua jornada de trabalho. Existe um grande debate acerca desta política, uma vez que os termos 

dos contratos, em geral, não concedem os mesmos direitos e benefícios cedidos aos docentes concursados, como 

licenças médicas e décimo terceiro salário.  
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atuaram na educação básica, tais como: o que consideram marcante; dificuldades e desafios 

enfrentados; alegrias da profissão e contribuições da licenciatura para o trabalho docente.  

Para compreendermos um pouco mais sobre como foi vivenciado este período inicial, 

pedimos a cada professor participante que descrevesse como foi a sua chegada na escola, 

como e por quem foi recebido no primeiro dia de trabalho. Além disso, perguntamos se, 

antes do contato com os estudantes, haviam recebido orientações sobre: 

• A estrutura da escola, os ambientes e o material didático-pedagógico; 

• O currículo, o Planejamento Político Pedagógico, as reuniões de 

planejamento; 

• Os serviços de apoio ao professor e ao estudante; 

• Regras de funcionamento, como horários, regimento, procedimentos 

administrativos, pedagógicos, disciplinares;  

 

Os cinco participantes relataram terem sido muito bem recebidos pelos diretores das 

unidades escolares e afirmaram que foram apresentados aos demais integrantes das respectivas 

instituições e levados aos espaços físicos para que os conhecessem. Confirmaram que 

receberam informações básicas a respeito das normas de funcionamento, sobre os horários e os 

processos de avaliação dos estudantes. De maneira geral, avaliaram como positivas as relações 

estabelecidas no ambiente escolar, seja entre pares, entre professores e funcionários ou entre 

professores e estudantes. 

Sobre o primeiro encontro com o ambiente profissional, relataram os entrevistados: 

Fui super bem recebido, nas duas escolas. Pela direção da escola [...]. Sim, 

conversou, sobre tudo isso que você tá falando. Ela falava do método que a 

escola utilizava, né? A metodologia de avaliação. Que tinha que ter pelo menos 

três avaliações. Porque era uma exigência do Estado, que tivesse três avaliações, 

né? Pros alunos. Que era prova, teste, trabalho. No mínimo tinha que ter três. 

Métodos de avaliação. E de um aspecto geral também. Ela explicou tudo sobre 

a escola, como que funcionava, como que ela... (pausa) como era o trabalho, 

naquela escola especificamente (MAURÍCIO, 2019). 

 

Foi o diretor que me recebeu. Me recebeu, me apresentou a equipe de trabalho, 

né? Os outros professores. Pessoal da secretaria e tal e foi na sala, me apresentou 

aos alunos. E eu fui muito bem recebida, assim, foi uma acolhida bem legal 

(ANA, 2019). 

 

[...] eu fui muito bem recebido em todos as escolas que eu fui. Até nessa (escola) 

do Rio do Ouro que foi um pouco mais difícil depois, mas nas duas escolas do 

Estado, que eu entrei, fui muito bem recebido. Até a diretora de ambas as 

escolas, fez questão de me receber, de me apresentar a escola, de explicar a 

necessidade que existia, da dificuldade que tinham. Então assim, num primeiro 

momento, eu fui muito bem recebido (GEAN, 2019). 
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As narrativas apresentadas por nossos participantes nos fazem recordar da investigação 

de Jonsson e Tozetto (2017) cujo objetivo era de apresentar como tem sido a acolhida dos 

professores iniciantes na Rede Municipal de Ensino de Ponta Grossa/PR. Buscavam ainda 

identificar quais são as dificuldades que os professores iniciantes enfrentam no início da carreia 

e mapear como estes têm buscado suprir as necessidades do cotidiano escolar. 

Para esta pesquisa, foram aplicados questionários com questões abertas e fechadas a 

21 professores da Rede, não sendo especificado em qual segmento os respondentes 

trabalhavam, se na Educação Infantil ou no Ensino Fundamental.  

Dentre as questões que se relacionam com nossa investigação, os professores 

participantes da pesquisa de Jonsson e Tozetto (2017) foram indagados sobre a percepção que 

tiveram ao ingressarem na escola. Se houve alguma ação de acompanhamento e de apresentação 

do ambiente antes do início de suas atividades. Para 15 professores a acolhida foi considerada 

como boa e positiva. Estes relataram ter recebido apoio da gestão e equipe pedagógica e dos 

demais professores da escola. Para 3 professores a acolhida foi considerada como neutra e para 

as outros 3, foi vista como negativa.  

Uma das respostas apresentadas na referida pesquisa nos chamou à atenção. Era de 

uma professora que dizia ter sido bem recebido pela escola. Assim ela se coloca: 

 

Fui bem recebida! Mas no decorrer do movimento cotidiano escolar sempre 

nos deparamos com “contradições”. O universo subjetivo do indivíduo 

carrega muito da cultura social, que nem sempre agrada a todos (Questionário 

– P 8) (JONSSON e TOZETTO, 2017, p. 2.387). 

 

Este depoimento acerca da recepção da professora no ambiente escolar nos permite 

relacionar com as vivências de Cilene. Embora nos relate que tenha sido muito bem recebida 

pela diretora da escola, a narrativa de Cilene, acerca do seu primeiro dia de trabalho, chama 

nossa atenção em razão da situação que viveu: 

[...] na escola pública, na Rocinha, eu me lembro muito bem, porque foi muito 

marcante, esse meu primeiro dia. A diretora que me recebeu, me recebeu 

muito bem. E foi me apresentar a escola, os espaços, me dizer: ‘Olha, esse 

material você pode usar. Esse espaço aqui, você pode usar. Funciona assim, 

funciona assado’. Ela me recebeu muito bem. Só que ela precisava resolver 

outras coisas. Então, ela me deixou na sala dos professores, com uma outra 

professora de Educação Física que tava lá, que ela achou que era propício que 

a gente conversasse, por eu ser de Educação Física, pra ela explicar como é que 

funcionava os horários. Foi tão marcante. Eu lembro que nesse dia, foi o dia 

que eu soube, que a escola tinha horários que não eram predeterminados 

pros professores de Educação Física. A gente só sabia as turmas que a gente 

ia pegar, no dia. Então chegava no dia e no dia sabia... Tava lá o horário feito 

pela diretora, que ia pegar turma tal, tal, tal e tal. Então não tinha, por exemplo: 
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‘Na segunda, essa turma, essa e essa. Na terça, eu pego...’ Não. Eu chegava na 

segunda e sabia: ‘Ah, hoje eu vou pegar essa’. Na segunda que vem, podia 

mudar. Na terça mudava tudo de novo. Quarta, tudo de novo (CILENE, 

2019, grifo nosso). 

 

Indagada se havia uma explicação para esta situação, a professora respondeu: 

[...] Não entendo. Não consigo nem explicar, porque eu não entendia. Então, eu 

lembro que nesse dia, que a professora de Educação Física tava comigo, na sala 

dos professores, só tava eu e ela e a diretora (disse): ‘Fica aí, Cilene, que eu vou 

precisar resolver algumas coisas’. Olhou para a professora e falou: ‘Ela vai te 

ajudar, te explicar um pouquinho esse horário, como que a gente trabalha aqui’. 

Eu lembro que a professora simplesmente olhou pra mim, olhou pro 

horário e chorou. Copiosamente. Copiosamente. E era o meu primeiro dia, 

eu fiquei: ‘Meu Deus!’ E era uma professora muito mais velha. Tanto na faixa 

etária, quanto na atuação na escola. Muito experiente. E ela tava chorando 

muito. Quando ela olhou aquele horário, viu que ela não conseguiria nem me 

explicar como aquilo funcionava, ela chorou muito. E aí, ela começou a me 

desencorajar muito. E eu fiquei muito assustada, porque era meu primeiro 

dia. E aí, foi assim, o meu primeiro dia. Foi essa a experiência que eu tive. Eu 

saí de lá, bem assustada (CILENE, 2019, grifo nosso). 

 

O contexto narrado pela professora, impactava diretamente a organização das aulas e 

exigia que Cilene produzisse doze planejamentos diferentes: 

Pra elaborar, eu tinha que lembrar, se eu pegasse a mesma turma no dia 

seguinte, que não era pra acontecer, mas acontecia. Se eu pegasse a mesma 

turma no dia seguinte, eu tinha que ter um plano de aula também no dia 

anterior, pronto pra ela. Então, eu tinha que lembrar o que eu tinha dado no 

dia anterior, pra fazer a continuidade. E era uma loucura. E eu fazia plano de 

aula pra todas as turmas, todos os dias. Era enlouquecedor (CILENE, 

2019, grifo nosso). 

 

Insatisfeita com este quadro e interessada em realizar um trabalho mais significativo 

junto aos estudantes, Cilene fez várias indagações à professora de Educação Física que lhe 

acompanhava:  

Eu falei assim: ‘Mas como é que funciona aqui, o projeto da escola? Tem 

um projeto? Como é que funciona a reunião dos professores? Como é que 

funciona a reunião pedagógica? Como que você se organiza? Conversa com 

outros professores? É que eu queria fazer um trabalho trans e 

interdisciplinar’.  Mas ela só me respondia: ‘Esquece o que você aprendeu 

na faculdade. Esquece tudo isso que cê tá falando. Isso tudo que cê tá 

falando aí, tá dentro da universidade. Aqui você não vai conseguir aplicar 

absolutamente nada’. Eu ficava: ‘Não, mas será que...?’ (Referindo-se às 

perguntas que fazia à professora interlocutora). ‘Não, isso não. Não, isso 

também não. Não, esquece. Não, isso não acontece. Você não vai conseguir’ 

(Respostas da professora interlocutora). Então ela só me desencorajou 

(CILENE, 2019, grifo nosso). 
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Os excertos apresentados até o momento são fragmentos de um contexto bem maior do 

percurso iniciado antes mesmo do ingresso nos cursos de licenciatura e potencializado a partir 

da imersão do professor no espaço educativo, mediante socialização profissional. 

Aprofundando o conhecimento acerca das questões que se relacionam à caminhada de 

cada professor na docência, buscamos saber quais foram os aspectos que consideravam 

mais marcantes no exercício profissional, o que mais os alegrava e o que mais os 

entristecia/aborrecia neste sentido. 

Essas questões foram respondidas de maneira particular por cada professor, 

considerando a diversidade de contextos vivenciada por cada um, ainda que por um breve 

período.  

Para Cilene, a violência entre os estudantes e a situação de pobreza da qual muitos 

faziam parte foram os fatores mencionados como os mais marcantes.  

Eu acho mais marcante? Eu acho isso que eu te falei, assim. A realidade da 

favela, foi uma coisa que me assustou. Muito, assim, quando eu cheguei. 

Talvez não no senso comum, do que as pessoas imaginam que é favela, mas 

assim, por coisas que tava acontecendo específico, naquele entorno da escola. 

Como aquela escola era organizada e como isso refletia na realidade 

escolar porque as crianças eram totalmente agitadas e violentas. Era 

muito claro pra mim que aquilo era um respingo do que acontecia em 

casa. Isso me marcou bastante, assim. E uma realidade de pobreza, que 

também, é uma coisa que me deixava muito angustiada. Porque 

aconteceram situações dos alunos pedirem pra mim... (pausa, se mostra 

pensativa) porque não podia repetir, porque a comida era racionada certinha 

pros alunos. Cada aluno pode comer um prato, se come mais, falta pro outro. 

E às vezes os alunos ainda continuarem com fome e aí pedirem pra comer o 

restinho da comida do outro aluno. Então, esse tipo de situação acontecia 

muito frequentemente na escola. E isso me marcou muito. Mas eu entendo que 

isso é uma questão daquele lugar. Claro que no Brasil isso acontece em outros 

lugares também, mas isso não é uma generalização da educação pública 

(CILENE, 2019, grifo nosso). 

 

Quanto ao que a deixava triste, Cilene afirma: 

 
[...] o que mais me entristecia era a postura dos gestores escolares, assim, em 

relação a essa situação [...]. Me assustou. Óbvio que ver pessoalmente é muito 

diferente do que se ver de longe, como eu tava vendo de longe. Me assustou. 

Mas me assustou muito mais, me entristeceu muito mais, a postura dos 

gestores da escola. Porque... Tinha muita gente comprometida, com certeza. 

Tinha muita gente que queria fazer coisas, mas também tinha muita gente que 

tava muito tempo em aula, ou tava muito na escola, vivendo aquela realidade, 

que tava anestesiada. Isso me entristeceu bastante. Essa reação, essa forma de 

atuação da comunidade escolar, assim, especificando dos gestores, foi uma 

coisa que me entristeceu muito mais do que a realidade da escola. Porque eu 

sabia que a realidade da escola, eu podia mudar, junto com a escola (CILENE, 

2019). 
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Apesar deste difícil cenário, algo em especial tornava o trabalho da professora mais 

alegre e mais leve. 

As crianças me alegravam, assim, a forma como eles me tocavam. Era uma 

coisa que me deixava... Tinha muito amor ali. Principalmente ali na Rocinha. 

Uma realidade que tinha muita dificuldade, achei muito amor. Eram crianças 

que expressavam certa violência, em determinadas situações, mas também 

expressavam muita carência. E por estarem carentes, elas expressavam muito 

amor. Cê dava um carinho, elas recebiam aquele carinho e te dava em troca. 

Então, isso era uma coisa que me deixava bem feliz, assim, em relação à 

escola, as relações afetuosas (CILENE, 2019, grifo nosso). 

 

A narrativa de Cilene nos faz recordar dos apontamentos de Noronha, Assunção e 

Oliveira (2008) em pesquisa sobre o sofrimento no trabalho docente entre professoras da rede 

pública de Montes Claros/MG. A investigação foi idealizada pela vivência de uma das 

pesquisadoras que observava em seu cotidiano de trabalho nas escolas uma constante 

insatisfação entre seus colegas, traduzida como cansaço e esgotamento e chegando a levar ao 

absenteísmo. Após ampla negociação com os diretores, foram autorizadas a estudarem uma 

escola pública que apresentava casos de absenteísmo por problemas de saúde, conforme 

informado pela Secretaria de Educação.  

O relato das pesquisadoras indica que apesar de atender a 2.237 alunos distribuídos em 

três turnos, a escola não dispunha de condições adequadas para a vivência escolar, citando salas 

de aulas mal ventiladas e espaços externos muito pequenos, dentre outros.  

O grupo estudado era composto por noves professoras que trabalhavam com o primeiro 

segmento do Ensino Fundamental. Como recursos metodológicos, as pesquisadoras utilizaram 

a observação das aulas, aliadas ao caderno de campo, que as permitiam registrar para além das 

conversas relativas ao desenvolvimento das aulas, os gestos, as reprimendas e as comunicações 

entre os atores na sala de aula. A entrevista semiestruturada também foi um instrumento usado 

visando maior conhecimento da organização da escola e permitindo refletir sobre os eventos 

ocorridos em sala de aula e as ações das professoras em função destes. 

Como resultado que pudesse explicar o cansaço e esgotamento quase coletivo, 

evidenciaram-se não só as condições precárias de trabalho e as regras da escola, a intensificação 

das tarefas e a relação com os diversos atores da escola, mas também a professora, com seus 

valores, sentimentos e emoções. 

Embora os contextos geográficos sejam diferentes, é possível relacionar as vivências 

das professoras de Montes Claros/MG com a experiência vivida por Cilene e apresentada em 

nossa investigação. Apesar dos dilemas enfrentados, nas duas situações encontramos para além 

das dificuldades, o afeto, conforme exposto na seguinte passagem: 
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A professora, apesar de não escolher a realidade com a qual vai trabalhar, é 

uma mediadora entre os problemas da educação, de responsabilidade social e 

o desenvolvimento individual. A professora lida com uma situação social, em 

que se somam aos problemas da escola às condições precárias de trabalho, os 

salários aviltantes e as carências físicas e emocionais de um público de alunos 

que expressam em sala de aula as suas vivências cotidianas externas à escola. 

As professoras, em geral, buscam compreender e superar as inúmeras 

dificuldades que interferem no processo de aprendizagem das crianças. Para 

isso, elas reconhecem como fundamentais a relação de proximidade e a 

afetividade no ato de ensinar. [...] para elas seria inimaginável pensar em 

educar sem amor (NORONHA, ASSUNÇÃO e OLIVEIRA, 2008, p. 8). 

 

 

Este entendimento nos permite compreender que muitos dos sentimentos mobilizados 

no trabalho docente são peculiares justamente pelo fato de ser uma atividade profissional que 

lida com seres humanos, sobre seres humanos e para seres humanos, o que gera tensões e 

alegrias (TARDIF e LESSARD 2005). 

As demonstrações de afeto, também foram apontadas por Ana como fonte de alegria 

para conseguir administrar os problemas do cotidiano escolar. Além disso, o feedback que 

recebia dos alunos acerca do conteúdo ministrado nas aulas e o fato de poder acompanhar o 

crescimento de cada estudante, foram pontos positivos suscitados pelo ambiente de trabalho.  

Este mesmo ponto foi descrito por outro professor, como recompensador: 

Bom, alegre, quando eu tinha o reconhecimento de um aluno ou de uma turma, 

pelo meu trabalho. Né? Até da direção da escola... Me elogiava. Então, era 

gratificante quando tinha o retorno. Por menor que seja, uma coisa que o aluno 

tinha aprendido e ele me mostrava, eu já ficava satisfeito. Qualquer evolução 

(MAURÍCIO, 2019). 

 

O professor Maurício também identificou pontos que considerava negativos no período 

de atuação, sendo a dificuldade de ministrar as aulas a que mais o impactou na escola pública, 

além de ser avaliada como um dos fatores que mais o aborreceram naquele período. Isso porque, 

por ser professor de Educação Física necessitava de espaços físicos adequados como quadras e 

ginásios; de materiais específicos, como bolas de futsal, de vôlei, de basquete, cordas, cestas de 

basquete, cones e outros. Como a escola não dispunha desses recursos, houve momentos em 

que as atividades não puderam ser desenvolvidas e muitas foram as vezes em que precisou 

contar com recursos próprios para assegurar que os estudantes não seriam prejudicados. Destaca 

o professor que, um modo ou de outro, este quadro precarizava fortemente as condições de 

trabalho. 

Jacomini e Pena (2016) dizem a esse respeito, que a precariedade nas condições do 

desenvolvimento do trabalho docente “[...] evidencia sua desvalorização política e traz 
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consequências para sua valorização social e para as formas como o professor se constitui como 

profissional” (p. 179). Era exatamente assim que o professor Maurício se sentia: desvalorizado 

política e socialmente.  

Dada a sua relevância, o debate sobre as condições de trabalho docente aparece com 

certa recorrência entre pesquisadores que se dedicam às questões da área da Educação. 

Encontramos um exemplo desta preocupação, na pesquisa “Trabalho Docente na Educação 

Básica no Brasil” (2009), que define condições de trabalho do seguinte modo:                                                          

[...] conjunto de recursos que possibilita uma melhor realização do trabalho e, 

que envolvem a infraestrutura da instituição, os materiais disponíveis, os 

serviços de apoio, as relações de emprego, ou seja, as circunstâncias 

indispensáveis para que a atividade de trabalho se realize e se desenvolva 

(GESTRADO/UFMG, 2009).  

 

Ao que nos acrescenta Tardif e Lessard (2005, p. 111-112), 

Além disso, o que chamamos ‘as condições de trabalho’, dos professores 

corresponde a variáveis que permitem caracterizar certas dimensões 

quantitativas do ensino: o tempo de trabalho diário, semanal, anual, o número 

de horas de presença obrigatória em classe, o número de alunos por classe, o 

salário dos professores etc. Essas variáveis servem habitualmente para definir 

o quadro legal no qual o ensino é desenvolvido [...]. Contudo, é importante 

deixar claro que essas condições não devem ser vistas unicamente como 

exigências que determinam unilateralmente a atividade docente; elas são do 

mesmo modo, recursos utilizados pelos atores para chegar ao seu fim. 

 

A precariedade das condições de trabalho docente foi um dos apontamentos 

relacionados às angústias que outros professores que integram nossa pesquisa enfrentaram. 

Gean é um deles e, a propósito do assunto, destacou o desafio de trabalhar com a disciplina que 

ministrava (Física) sem laboratório adequado e sem materiais para realizar experiências junto 

aos alunos, o que poderia tornar as aulas mais dinâmicas e significativas para os estudantes.  

 Situação semelhante é enfrentada por um grande número de professores que todos os 

dias adentram as salas de aula do Brasil. Encontramos na pesquisa desenvolvida por Noronha, 

Assunção e Oliveira (2008), dados que fornecem uma amostra desse assunto: 

As instalações são bastante precárias. As salas de aula são mal ventiladas e 

estão superlotadas. Nelas o mobiliário encontra-se em estado ruim de 

conservação, mesas e cadeiras usadas pelas professoras são inadequadas, e 

não existe espaço suficiente para os alunos e a professora se deslocarem. O 

espaço externo também é pequeno, tendo em vista a população e, como o 

horário do recreio não é comum, o desconforto sonoro para os que 

permanecem trabalhando é constante. A cantina é exígua e não existe 

refeitório. As crianças lancham em pé ou sentadas pelo chão (NORONHA, 

ASSUNÇÃO e OLIVEIRA, 2008, p. 4).  
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Nos relatos apresentados pelos participantes de nossa investigação e nas pesquisas e 

estudos que corroboram com as nossas análises, encontramos uma situação extremamente 

delicada no cotidiano das escolas: a falta de infraestrutura para o desenvolvimento do trabalho 

do professor e por consequência, para a aprendizagem dos estudantes.  

Apesar de diversos estudiosos (TARDIF e LESSARD, 2005; SÁ e WERLE, 2017) já 

apontarem para a gravidade desta situação, que interfere diretamente na qualidade da educação, 

sobretudo da educação pública, nos resta questionar: por que ainda enfrentamos este contexto? 

Por que até os dias de hoje as condições adequadas de trabalho não saíram das páginas dos 

artigos e das pesquisas e do imaginário dos professores e passaram a fazer parte de seus 

cotidianos? Estas e outras questões precisam ser resolvidas, tendo em vista que as condições de 

trabalho precarizadas acabam por agravar a situação dos professores, em especial dos iniciantes, 

que por possuírem um repertório menor de experiências para lidarem com situações delicadas, 

acabam por endossar o quadro dos profissionais que deixam o magistério (VAILLANT e 

MARCELO GARCIA, 2012).  

 Dando continuidade às questões relacionadas a esta categoria, os participantes também 

relataram outros desafios e enfrentamentos no período em que atuaram no magistério e a 

maneira pela qual procuraram resolver as dificuldades que surgiram. 

Para a professora Cilene, a principal dificuldade referia-se à desorganização da escola 

em relação aos horários das aulas de Educação Física, conforme esclarecemos anteriormente. 

Disse que se via tão perdida que não conseguia pensar em alternativas para reverter esta situação 

e acabou adoecendo. 

Eu fiquei muito assustada, com essa escola desorganizada. Fiquei muito 

assustada. Então, quando eu me dei conta que aquilo não tava certo, na 

verdade, eu adoeci. Minha reação corporal foi muito da patologização mesmo. 

Do meu corpo. Porque fiquei doente. Então assim, eu não entendi que era 

possível resolver aquilo. Então meu corpo foi reagindo com doença. Eu fiquei 

um mês muito doente, lá na escola. Muito doente. E aí eu não conseguia agir 

também.  Porque eu também fiquei muito doente. Passava muito mal e 

precisava faltar pra me cuidar e tal. Então, eu não conseguia nem me mover 

pra mudar alguma coisa [...] (CILENE, 2019). 

 

A alternativa encontrada pela professora para reverter o quadro de esgotamento mental, 

foi buscar uma outra escola para lecionar. Ao ser convocada no concurso, Cilene foi direcionada 

para uma unidade que ainda estava em construção, por isso acabou assumindo sua função na 

citada escola na Rocinha. Ao se encontrar numa situação de desespero, conversou com a 

diretora da escola recém-inaugurada para que pudesse se transferir para lá, onde inclusive seria 

sua lotação oficial. No entanto, ficou mais uma vez assustada ao ser informada de que na escola 

não havia quadra para atividades esportivas. 
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Tentamos, mas acabou que não deu, no final das contas. Por causa da 

estrutura da escola, que não tinha espaço pra mim. Eu achava um 

absurdo que eu tivesse um espaço de 3x3, 2x2 metros, não sei, sei lá, 

pra ir dar aula. E eu não me coloquei nessa situação. não me submeti a 

isso não. Outros professores entraram no meu lugar, se submeteram a 

isso. Eu não. Porque era inviável ter uma aula de educação física 

(CILENE, 2019). 

A falta de organização da escola e a violência reproduzida pelos estudantes no âmbito 

da escola, levaram a professora Cilene ao adoecimento. Acreditar que a escola poderia executar 

um trabalho de qualidade capaz de, em alguma medida, transformar a vida daquelas crianças, 

adolescentes e jovens, e ver que no cotidiano este desejo não se efetivava, também contribuiu 

para este quadro, e aumentava a sensação de limitação e de desamparo da professora. 

Sensações como limitação e desamparo também foram vividas por Cleison, perante as 

dificuldades enfrentadas na EJA: 

A dificuldade da EJA é que em sala de aula, você tem um jovem de 18 

anos e uma senhora de 65 que quer estudar e o outro tá sendo obrigado 

pelo pai, pra estar ali. Mas de fato, a EJA eu gosto muito. Do desafio 

que é da EJA [...]. Às vezes você faz até um trabalho de alfabetização 

no quinto ano. De senhoras e senhores que estão ali que são analfabetos 

funcionais. Que de fato não conseguem interpretar de forma razoável, 

um texto (CLEISON, 2019). 

 

Para tentar sanar estas dificuldades, Cleison, assim como Cilene, contava com o apoio 

da Equipe Gestora; entretanto, também não encontrou o auxílio que necessitava.  

Uma falta de apoio da direção da escola. Falta de planejamento 

educacional. Me parece que se coloca muita responsabilidade no 

professor e não se há um suporte. Tanto que o professor pode dar 

qualquer disciplina, qualquer matéria e não há nenhuma fiscalização ou 

acompanhamento pedagógico, no Estado, de uma forma mais efetiva. 

Um professor hoje, ele pode chegar lá e dar uma aula de como fazer um 

bolo. Dentro da aula dele. E não há nenhuma responsabilização do 

professor com o acompanhamento e isso é como se me deixasse com 

uma ogiva nuclear na mão. E com botão pra apertar. Eu poderia apertar 

a qualquer momento. Mas aquela ogiva não poderia estar somente na 

minha mão. Mas o que mais me deixava mais tenso, era essa falta de 

apoio (CLEISON, 2019). 

 

Insatisfações e dificuldades decorrentes da falta de apoio institucional, são temas 

abordados pela literatura especializada, quando trata de professores iniciantes. Vaillant e 

Marcelo Garcia (2012), têm se dedicado às pesquisas nesse campo e com frequência ressaltam 

que o apoio da equipe escolar é um dos fatores que pode facilitar ou não a inserção profissional 

do professor novato.  
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Outros aspectos que têm recebido destaque por parte dos estudiosos que se debruçam 

sobre as questões relacionadas à fase de inserção profissional, também foram identificadas nas 

falas de nossos entrevistados:   

Maior desafio? Eu acho que foi essa questão de um todo. De eu tentar passar 

pros alunos os conceitos, né? De... Não só por ser professor de Educação 

Física, os conceitos de esporte, mas de cidadania. É muito difícil, porque 

tinha hora que eu tinha que parar a aula, dar aquela bronca na turma, parar e 

falar: ‘Vem cá, vocês acham que cês tão aonde?’ Né? Reagir de uma certa 

forma geral, tinha hora que... Tinha dia que a turma parece que ia pra escola... 

(pausa) determinada a não me deixar dar aula e outros professores também. 

Então, o maior desafio era esse. Era você tentar fazer com que a turma 

assimilasse o que eu queria passar. Não só na parte do esporte, quanto na 

parte de cidadania. De respeito ao próximo. Que faltava muito [...]. Não era 

a maioria, era a minoria. Tinha aquela coisa de querer tumultuar a turma. 

Brigas. Cheguei a separar brigas em sala de aula e no corredor, inclusive de 

meninas (MAURÍCIO, 2019, grifo nosso).  

 
[...] eu não conseguia ter material didático, não conseguia aplicar uma prova 

decente. Porque tudo, ou eu fazia do meu próprio bolso ou eu tinha que 

cobrar dos alunos. Até mesmo uma xerox de uma folha, que a escola não 

fornecia. Nada. Então, acabava que eu ficava grande parte... Eu acabava tendo 

que subsidiar (GEAN, 2019, grifo nosso). 

 

Olha, tinha uns alunos assim que eram bem difíceis mesmo da gente lidar, 

né? Porque eu tive alunos de escola particular, que eles eram metidos com 

coisas que não eram legais, assim. O maior desafio pra mim, foi tentar fazer 

com que eles não fizessem mais aquelas... Uso de drogas. Escola particular a 

gente vê também. A gente pensa que é só escola pública, mas escola particular 

também tem isso. Então tinha uns alunos, assim, metidos com coisas de droga, 

essas coisas e eu tentava... Assim, eles tinham uma liberdade de falar pra mim 

e as vezes eu nem queria que falasse, né? Mas me falavam assim e esse foi um 

desafio que eu tentei... Sabe?  (Pausa). Vou tentar ajudar e acabou que, falhei, 

né? (ANA, 2019, grifo nosso). 

 

As dúvidas e inseguranças que se relacionam à responsabilidade de se assumir uma 

turma e de gerir aquele espaço, de possibilitar a aprendizagem para além dos conteúdos 

programáticos, “[...] a motivação dos estudantes, a organização do trabalho em sala, a 

insuficiência de material, os problemas pessoais dos estudantes [...]” (VAILLANT e 

MARCELO GARCIA, 2012, p. 123), foram, em maior ou em menor medida, elementos  

apontados pelos professores participantes de nossa pesquisa.  

Diante do exposto, findamos esta categoria, que para nós expressa e caracteriza parte da 

caminhada dos professores participantes desta investigação. Nela, buscamos apresentar como 

foi vivenciado o período inicial de atuação na docência, os impactos das condições de trabalho 

encontradas, os impasses, as angústias e alegrias encontradas na profissão e aquilo que 

consideram mais marcante no período de atuação profissional no magistério.  
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Com o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre o percurso de cada professor, 

apresentamos a seguir as percepções de cada participante sobre as contribuições da formação 

inicial para a realização do seu trabalho docente.  

 

 3.3 - Por onde Andei enquanto Você me Procurava? Contribuições da Formação Inicial 

para o Exercício do Magistério 

Iniciamos nossas análises destacando um aspecto recursivo nas investigações dedicadas 

ao campo da formação inicial de professores: os cursos de licenciatura pouco têm contribuído 

com o exercício da docência (ANDRÉ, 2012; CRUZ, 2017a, 2017b; GATTI, 2013, 2013-2014; 

DINIZ-PEREIRA, 2011). 

Tomando por referência as contribuições de Gatti (2013-2014) sobre a importância de 

uma formação inicial sólida para o desenvolvimento concreto do trabalho docente nas escolas, 

encontramos a seguinte afirmação: 

[...] é preciso ressaltar que esse desenvolvimento profissional parece, nos 

tempos atuais, configurar-se com condições que vão além das competências 

operativas e técnicas associadas ao seu trabalho no ensino, tornando-se uma 

integração de modos de agir e pensar, implicando um saber que inclui a 

mobilização não só de conhecimentos e métodos de trabalho, como também 

intenções, valores individuais e grupais da cultura da escola; inclui confrontar 

ideias, crenças, práticas, rotinas, objetivos e papéis, no contexto do agir 

cotidiano, com os gestores, na busca de melhor formar os alunos e a si 

mesmos. Aprendizagens iniciais, básicas, para a concretização dessa 

configuração deveriam ser propiciadas pelas licenciaturas, em sua graduação 

(GATTI, 2013-2014, p. 43).   

 

Corroborando deste entendimento, voltamos nosso olhar para questões específicas da 

licenciatura e procuramos saber como cada participante avaliava sua formação inicial, 

considerando possíveis relações com o exercício do magistério. Os cinco avaliaram de 

maneira positiva e destacaram: 

Olha, além do conteúdo, né? E eu acho que a forma também como alguns 

professores utilizaram os métodos, né? Os métodos que eles utilizaram pra me 

passar alguns conteúdos, pra mim assim, isso foi muito importante, porque foi 

exatamente a forma como eu passei pros meus alunos, né? E assim, por mais 

que tá na faculdade, é diferente, é, mas eu consegui modificar, né? Adaptar 

pro meu modo e consegui fazer mais ou menos da forma que eles fizeram e 

funcionou também, assim (ANA, 2019). 

 

[...] foi a minha formação política na escola. Na universidade. Tanto na UERJ, 

quanto na UFF, eu tive formações políticas muito críticas. E isso foi 

fundamental na minha formação enquanto professora [...]. Todas essas 

relações que eu construí na faculdade, que eram relações pra além das 

disciplinas, estudar anatomia, estudar fisiologia, estudar ecologia, ou estudar 

biomecânica, enfim, as disciplinas que eu tive. Pra além dessas disciplinas, do 

ponto de vista dessas disciplinas, essas relações construídas nessas 
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universidades, relações políticas, foram seguidas pra minha atuação em sala 

de aula, especificamente. Porque eu entendia que eu não estava ali na escola 

pra passar um conteúdo. Eu tava ali pra compartilhar conteúdo e compartilhar 

uma experiência de vida que eu já tinha vivido e que eu podia dividir com 

esses alunos, pra que eles entendessem melhor a realidade onde eles tavam 

vivendo. Então, essa relação, política, [...] foi sim, uma parte importante da 

universidade, que estava muito evidente na minha atuação como professora. 

Então, eu queria dar, transmitir, compartilhar com eles, uma formação crítica, 

emancipatória. Então, de forma que os alunos ficassem mais independentes e 

críticos, não só em relação ao conteúdo da disciplina, como ler aquele 

conteúdo, entender aquele conteúdo. Como entender o seu corpo, presente, 

por exemplo, na Educação Física. Mas também como entender o mundo e 

como o corpo se relacionava com aquele mundo. Como aquele sujeito se 

relacionava com o mundo. Essa formação, formação política, crítica, que vem 

das duas universidades, foi fundamental, foi importante pra essa atuação 

(CILENE, 2019). 

 

Bom, a graduação na UFF, eu posso dizer, que, grande parte do meu 

conhecimento, se não quase todo, assim, quase total conhecimento que eu tive 

da parte... Da parte, vamos dizer assim, mais técnica da coisa, que não seja a 

parte pedagógica, vamos dizer assim, a parte que não é pedagógica, eu usei 

quase na totalidade. Me dava uma segurança muito grande. Assim... (Respira 

fundo). Assim, no início a gente acha que não vai usar aquilo, pra que a gente 

aprende isso e tal. Mas eu digo a você, isso dá uma segurança muito grande, 

quando a gente vai assumir uma sala de aula, porque a gente tem um 

conhecimento. Então isso, realmente, mostra que a gente tem o 

conhecimento... Não que seja um conhecimento em totalidade, da Física, mas 

um conhecimento que você domina. Mas, eu digo assim, a graduação me 

ajudou bastante. E quanto a parte pedagógica, eu digo que também ajudou 

bastante também. Em saber diferenciar turmas, necessidades dos alunos. Eu 

percebi que, a avaliação não é só uma prova. Não é só uma prova que o aluno 

faz as vezes, a cada dois meses. Que podem existir outras maneiras de você 

avaliar, de você recuperar o aluno, de você perceber isso também, sabe? 

(GEAN, 2019). 

 

Dos excertos destacados, observamos que na visão de cada participante a formação de 

professores gerou aprendizagens que contribuíram com suas respectivas práticas profissionais. 

Sejam aspectos relacionados às metodologias utilizadas no ensino dos conteúdos, à formação 

política ou ao estudo de temas necessários ao desenvolvimento do processo de escolarização, o 

fato é que esses professores expressaram opiniões positivas a propósito dos seus cursos de 

licenciatura, que não costumam predominar nos estudos sobre o assunto.  

Citando diversos autores que se dedicam aos estudos das licenciaturas no Brasil (GATTI 

e NUNES, 2009; GATTI et al., 2010; LIBÂNEO, 2010; PIMENTA e LIMA, 2007), Gatti 

(2013-2014, p. 39-40) reforça:  

A questão importante, no entanto, é que se oferece nesses cursos apenas um 

verniz superficial de formação pedagógica e de seus fundamentos que não 

pode ser considerado como realmente uma formação de profissionais para 

atuar em escolas na contemporaneidade. [...] pode-se perguntar se a formação 
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panorâmica e fragmentada, reduzida, encontrada nos currículos dessas 

licenciaturas é suficiente para o futuro professor vir a planejar, ministrar, 

avaliar ou orientar atividades de ensino na educação básica, lidando 

adequadamente com os aspectos de desenvolvimento humano de crianças, 

adolescentes e jovens, oriundos de contextos diferenciados, com interesses e 

motivações heterogêneos, comportamentos e hábitos diversos.  

 

 

Apesar desta constatação de Gatti (2013-2014), em nossa investigação a maior parte dos 

participantes relatou, ao se referir ao curso de maneira geral, ter encontrado na formação inicial 

as bases para uma docência de qualidade. Entretanto, ao analisarem aspectos específicos das 

licenciaturas, identificaram lacunas que foram em alguma medida, também apontadas por 

outros estudiosos, conforme veremos na sequência. 

Três professores destacaram a importância das aulas de Didática, de Pesquisa e Prática 

de Ensino (PPE) e o papel do Estágio Supervisionado para sua atuação em sala de aula: 

Principalmente as aulas de Didática, né? Que a gente tem... Na Educação 

Física a gente tem as aulas teóricas, de Didática da Educação... Eu não vou 

lembrar de todas agora, porque... Eu entrei em 95, né, na faculdade. Mas eu 

lembro das aulas que preparam a gente pra ser professor. Didática, 

Psicologia, Filosofia da Educação. As matérias mais... Aquelas que você tem 

que aplicar mesmo em sala de aula. Né? (MAURÍCIO, 2019, grifo nosso). 

 

Eu tive Didática, Psicologia da Educação. A que eu mais gostei foi [...] PPE. 

Eu só lembro da sigla. Essas foram as que eu mais gostei. Que a gente pôde 

debater textos assim, bem interessantes. De práticas em sala de aula, pra quem 

não tinha, né? E esse aí, pra mim foi bem interessante pra desenvolver o meu 

trabalho (ANA, 2019). 

 

[...] fundamental nas graduações foram os estágios. As práticas de estágio 

foram imprescindíveis pra eu entender a realidade escolar. Embora que a gente 

passe pouco tempo, né, no estágio na escola, foi fundamental. Pras escolas, 

assim, muito... muito... (pensativa, olhar vago) Modelos de coisas, que a gente 

escuta falar. Por exemplo: ‘Ah, a escola pública é muito violenta. Muito 

desorganizada...Muito isso’. E eu lembro que fiz o estágio na escola e era 

realmente isso, muito violenta, muito desorganizada. E eu precisava tá ali, 

fazer o estágio, que era próximo da minha casa, enfim. E eu podia entender, o 

que era aquilo que eles estavam falando. Fui pra outra escola, que era uma 

escola mais modelo, no sentido do que era a escola ideal. Então assim, o 

estágio me deu parâmetros de como podiam ser as escolas (CILENE, 2019). 

 

Embora Cilene se recorde de que o estágio tenha possibilitado a imersão em situações 

cotidianas diversas no período em que era aluna da graduação, ao se deparar com problemas 

semelhantes (violência e falta de organização na escola) em sua atuação docente, a professora 

encontrou dificuldades em lidar com tais questões. Isto nos remete ao que apontam Vaillant e 

Marcelo Garcia (2102) ao dizerem que os professores novatos passam por situações parecidas 

com as que enfrentam os professores experientes. Entretanto, por possuírem um repertório 
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menor de vivências, pouca experiência docente e pouco acompanhamento no desenvolvimento 

profissional, acabam sofrendo mais do que aqueles que já atravessaram esta fase.  

Para além disso, o relato da professora nos faz questionar o modelo de estágio adotado 

por muitos cursos de formação de professores, que ao não considerarem a articulação necessária 

entre universidade e escola, entre teoria e realidade, acabam por se mostrarem pouco eficazes 

na aprendizagem da docência (CRUZ, 2017b). É sobre esta questão que reforça Cleison: 

E eu escutava na própria licenciatura: ‘Oh, o que você vai aprender aqui é só 

teoria. A prática vai ser outra.’ Mas ter senso do problema, não faz resolver o 

problema. Talvez, na formação do professor, precisa ter mais prática. Não é 

só o estágio. Estágio você já tá no final da sua formação. Mas é essa 

conciliação entre teoria e prática, precisa ter mais. Os cursos de formação 

precisam ter uma espécie de incubadora. Uma coisa mais próxima da 

licenciatura, pra eu poder colocar em prática o ensino (CLEISON, 2019). 

 

Na visão de Cleison, a articulação entre o que é aprendido no curso de formação de 

professores e o que é vivenciado na sala de aula deveria ser mais sólida. Esse é um de seus 

apontamentos sobre o que poderia ter sido realizado de maneira diferente na graduação. Com 

os demais professores buscamos saber um pouco mais sobre esta mesma questão, isto é, em 

relação à formação inicial, o que poderia ter sido abordado e não foi. Como esta 

insuficiência poderia ter sido enfrentada para que o futuro professor se sentisse mais 

seguro na realização do trabalho. 

Quanto ao que sentiram falta e ao que poderia ter sido melhor realizado, os professores 

citam vários exemplos e justificam suas escolhas: 

A parte experimental. A parte em que eu pudesse levar mais práticas pra sala 

de aula, com uma estrutura limitada, que é o ensino aqui, público. Isso faltou, 

assim, sabe? Foi essa parte experimental. Que eu poderia levar pra sala de 

aula, de uma forma que fosse mais acessível à realidade dos alunos. Porque 

a gente tá falando de uma realidade de uma escola pública, né? Então os 

alunos, eles não têm acesso... (pausa) não tinha, na época, acesso... 

(pensativo). Hoje, talvez seja mais fácil o acesso à laboratórios com 

computadores, computadores em casa. Não tinha acesso, às vezes, comprar 

matérias pra um experimento elétrico, por exemplo, sabe? Então assim... E já 

que a escola não tinha isso, como eu poderia conseguir que o aluno tivesse, de 

uma forma que eu pudesse aplicar isso dentro da realidade dele? Então isso 

era uma dificuldade que eu acho que poderia ser melhor trabalhada na 

universidade [...]. Porque eu acabei tendo que buscar isso, muitas das vezes, 

sozinho [...]. E na época, eu também não tinha o acesso à internet que eu tenho 

hoje, né? Então, eu dependia muito de um acesso à internet, melhor e tal, pra 

conseguir buscar. E a gente com o tempo limitado, a gente não consegue, né? 

(GEAN, 2019, grifo nosso). 

 

Na Rural, onde eu fiz, não tinha anatômico, né? Não tinha nada que a gente 

pudesse ter aula prática de anatomia. Então, isso aí deixou um pouco a desejar. 

Inclusive, a minha turma... A minha turma, lá na Rural, é conhecida como a 

turma do esqueleto. Que a gente fez uma vaquinha na faculdade toda, pra 
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comprar um esqueleto, que veio da Alemanha. A gente importou um 

esqueleto, sintético, né, porque o anatômico não tinha nada. A gente tinha que 

estudar osso só em livro. Só em bibliografia [...]. A gente ganhou, inclusive, 

um certificado da faculdade [...]. Então, tem isso aí. A falta do material de 

recursos, né, pra parte de anatomia [...] (MAURÍCIO, 2019). 

 

Tive acesso a várias teorias pedagógicas bem, bem atuais. Mas faltou conciliar 

essas teorias, com a prática, entendeu? Que eu acho que é uma 

responsabilidade da formação do professor (CLEISON, 2019). 

 

Como vimos na categoria anterior, os recursos materiais se caracterizam por serem 

meios utilizados pelos professores para atingirem os fins, os objetivos do processo educativo 

(TARDIF e LESSARD, 2005). Agora, observamos que a queixa dos docentes em relação à 

precariedade ou ausência de tais recursos se mostrou desde a graduação, na licenciatura, curso 

que tem como papel a formação do professor.  

Esta dificuldade não se encerra nos materiais de apoio, mas como fora pontuado 

anteriormente, também se concretiza no distanciamento entre as próprias disciplinas oferecidas 

pelo curso que, pela maneira como se organiza, dissocia a formação da área específica da 

formação pedagógica (CRUZ, 2017b). Este distanciamento, vivenciado na formação do futuro 

professor, pode reverberar no desenvolvimento do trabalho docente nas escolas, dificultando a 

mediação entre conhecimentos acumulados socialmente e a vida cotidiana dos estudantes.  

Por todo o exposto é que ao concluir esta categoria, nos remetemos às palavras de Gatti 

(2013-2014, p. 43) ao dizer que “Os professores desenvolvem sua condição de profissionais 

tanto pela sua formação básica na graduação, como por suas experiências com a prática docente, 

iniciada na graduação e concretizada no trabalho das redes de ensino”. É por compactuarmos 

com esta afirmação que defendemos a necessidade de criação e implementação de uma política 

nacional de formação docente, que assegure condições concretas de reestruturação e 

qualificação das licenciaturas e das escolas públicas deste país, visto que desse modo, 

poderemos investir na potencialização do trabalho comprometido com a transformação social 

e educacional que, a duras penas, vem acontecendo em inúmeras universidades e escolas 

brasileiras. 

 

3.4 - Ela Disse Adeus - O Abandono da Profissão 

Em consonância com os estudos de Lapo e Bueno (2003) que consideram que o 

abandono da docência é um processo, e não uma decisão que se toma de maneira repentina, 

buscamos apresentar ao longo deste trabalho como se delineou, em cada professor participante 

da pesquisa, a escolha pelo magistério, a formação inicial, a entrada na carreira, as condições 
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encontradas no local de trabalho e por fim, como se configurou a ideia de desistir da profissão 

de professor.  

Em nosso entendimento, compreender os motivos que levam professores a abandonar a 

docência após anos de investimentos, sejam da esfera pública, sejam da esfera 

familiar/individual, pode contribuir para “[...] subsidiar gestores na implantação de políticas de 

gestão que sejam capazes de identificar os riscos de abandono e mudar as condições que 

fundamentam a decisão de permanecer ou abandonar a profissão [...]” (CARLOTTO, 

CÂMARA e OLIVEIRA, 2019, p. 4-5). 

Isto se faz importante à medida em que o abandono ou a rotatividade de professores gera 

prejuízos para a escola, em especial para os estudantes e para o próprio sistema educacional, 

afetando negativamente a qualidade do ensino. Para além disso, gera transtornos 

administrativos, sociais e econômicos, incluindo custos para o preparo e a contratação de novos 

professores.  

Por vezes, quando a ausência do professor se efetiva, turmas inteiras permanecem sem 

aulas até que um novo docente seja contratado, processo este que em geral é moroso, tendo em 

vista o cumprimento de exigências da burocracia que se fazem necessários, como a realização 

de concursos ou a contratação via seleção de currículos, com prazos que precisam ser 

respeitados.   

Diante dos motivos apresentados, nos dedicamos a identificar e analisar os motivos que 

levaram professores iniciantes a abandonarem a profissão. Concordando com as palavras de 

Fonseca (2013, p. 22) ao dizer que “A desistência precoce pode apontar questões que vão além 

do cansaço ou da desmotivação”, solicitamos aos professores que falassem um pouco sobre a 

decisão de deixar o magistério. Queríamos saber se, antes de sair definitivamente da sala 

de aula, houve algum momento de afastamento temporário (licença médica, licença sem 

vencimento, etc). Para Lapo e Bueno (2003) o afastamento temporário pode se configurar como 

um tipo especial de abandono, sendo um indicativo da intenção de deixar a carreira.  

Em nossa investigação, quatro professores relataram que durante o período de atuação 

docente não fizeram uso de quaisquer tipos de licença. Somente o professor Cleison afirmou 

ter se distanciado de suas atividades por conta de uma cirurgia na coluna, e, embora tenha se 

licenciado, utilizou este recurso apenas como meio para o reestabelecimento da saúde física, 

não fazendo uso do mesmo como forma de se afastar dos problemas advindos do trabalho.  

Duas professoras (ANA e CILENE), apesar de apresentarem quadros graves de 

esgotamento e depressão, também não utilizaram licença médica, licença sem vencimento ou 

outro recurso que respaldasse um possível distanciamento da escola.   
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Por trabalhar em quatro escolas, com turmas de faixas etárias muito diferentes e 

ministrar disciplinas diversas, Ana se viu em uma situação de esgotamento, cansaço físico e 

mental, acumulando muito trabalho pedagógico para fazer em casa. Já exausta desta situação, 

procurou a ajuda de um médico psiquiatra, que a diagnosticou com depressão e receitou 

medicamentos de uso controlado. A professora esclareceu que não se licenciou para o 

tratamento porque trabalhava em escolas privadas e tinha receio da forma como tal 

procedimento poderia ser interpretado pela direção de cada uma dessas instituições.  

Cilene, também esgotada, informou que apesar de muito doente não procurou licença 

médica tendo em vista que estava em período de estágio probatório.  

[...] eu também fiquei com medo de perder o emprego e eu precisava do meu 

emprego, né? Eu também não sei como é que seria se eu tirasse uma licença 

de um emprego privado, né? Eu fiquei com medo de perder e tal [...]. E eu 

acho que se eu perdesse o emprego ia ser bem pior pra mim. Eu acho que ia 

surtar mais ainda, né? Eu preferia continuar surtada e com os remédios me 

acalmando, do que ficar sem trabalhar, né? (ANA, 2019). 

 
[...] como eu estava no estágio probatório ainda, eu me achava muito 

vulnerável de entrar com processo assim. [...] eu faltei uns dois, três dias, 

porque eu fiquei muito doente. Mesmo. Passei mal. Precisei ir pra Cachoeiras 

me tratar lá, tal. Saindo um pouco do clima, assim, de cidade grande. Mas aí, 

o que aconteceu? Eu tive que aguentar muito tempo doente na escola, 

trabalhando. Muito doente. Sem voz mesmo. Não era nem rouca, era sem voz. 

Sem voz. De eu pedir pra professora da turma ficar, pra ela ser minha 

intérprete, porque não tinha voz nenhuma. E eu ia assim mesmo pra escola. E, 

eu aguentei, porque eu entrei em setembro na escola, então quando foi em 

novembro que eu fiquei muito doente, já tava no final do ano. Eu falei: ‘Vou 

aguentar até dezembro’. Aí eu aguentei até dezembro, dando aula sem voz. 

Dando aula rouca, muitos dias, passando mal. Aguentei. E aí, a sorte foi que 

vieram as férias (CILENE, 2019). 

 

É interessante o fato de que tanto a professora que trabalhava em uma instituição 

pública, porém ainda se encontrava em início de carreira, quanto a professora que trabalhava 

em escolas privadas, se sentiam receosas em utilizar um direito garantido pela legislação: o 

afastamento para cuidados com a saúde. Isto nos lembra mais uma vez da importância de planos 

de carreira bem estruturados, que valorizem a profissão, garantam ao professor condições 

adequadas de trabalho e a segurança de que não será punido ao precisar tratar de sua saúde, seja 

física ou mental. Em tempos de competitividade, individualidade e desemprego esperar que a 

gestão de cada escola se sensibilize perante a fragilidade da saúde dos professores, a ponto de 

agir no sentido de ampará-los e orientá-los para que se afastem até que recuperem a saúde, pode 

não ser a melhor alternativa, conforme ilustram esses dois casos. Esta é uma luta que 

professoras e professores brasileiros, que, esperançosos de uma carreira que os valorizem, 

“engravidam as greves” (SOUZA NETO, 2005, p. 259) em busca da tentativa de assegurar 
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direitos de várias ordens. No entanto, como esta ainda não é uma realidade, a junção de 

múltiplos fatores continua afetando profissionais da Educação, agindo fortemente sobre os 

docentes que acabam assumindo para si a busca, nem sempre exitosa, pela solução dos 

sucessivos problemas, dentre os quais destacamos: 

[...] a insatisfação no trabalho, o baixo salário, as dificuldades na gestão 

de relações sociais e de adaptação às inúmeras demandas escolares, a falta 

de recursos materiais, autonomia e participação na tomada de decisões 

institucionais (Buchanan et al., 2013), além de dificuldades no controle de sala 

de aula, as relações conflitantes com os pais de alunos, colegas e gestores, a 

falta de eficácia e a percepção das responsabilidades de ensino como muito 

intensas (Hong, 2010). [...] a desvalorização profissional, a indisciplina e a 

violência dos alunos na escola, o ambiente social negativo de trabalho, a 

falta de progressão continuada, a pouca participação familiar no trabalho 

educativo e as más condições de trabalho [...] (CARLOTTO, CÂMARA e 

OLIVEIRA, 2019, p. 3, grifo nosso). 

 

Se estas são algumas das causas apontadas por professores que integraram a pesquisa 

citada (CARLOTTO, CÂMARA e OLIVEIRA, 2019), em nosso caso, elementos semelhantes 

também são citados como responsáveis pelo desligamento da profissão:  

Eu tava ficando muito cansada, né? Assim, fisicamente mesmo. Né? E assim, 

alguns problemas com os alunos, eu tava sentindo a sensação... (Respira 

fundo). Eu tava me sentindo impotente, porque eu tava falhando em algumas 

coisas, né? Por exemplo, o fato de eu não ter conseguido ajudar o meu aluno, 

né? (Referindo-se ao caso do estudante que se envolveu com drogas). Me 

senti... (Respira fundo) Falei: ‘Nossa, eu falhei’. E eu não lido muito bem com 

as minhas falhas, né? Essa coisa de eu achar que eu sou uma super-heroína 

também, que eu vou conseguir resolver os problemas de todo mundo, né? E 

eu achava desde o início, cheia de gás, achando que eu ia conseguir abraçar o 

mundo com as pernas, resolver o problema de todo mundo e que todo mundo 

ia ficar ok, né? E como eu fui falhando em pequenas coisas, eu fui ficando 

desgostosa [...]. E assim, eu até entrei em depressão, né? Assim, no finalzinho 

mesmo da carreira eu tive depressão e acabei me entupindo de remédio. 

Continuava dando aula, igual uma maluca. Remédio tava me ajudando, né, 

ah... Fui ao psiquiatra. Tinha toda uma terapia que eu fazia e tal. E aí, até 

mesmo o psiquiatra conversando comigo perguntou: ‘Você quer continuar 

com isso? É isso mesmo que você quer pra sua vida?’ Eu fiquei desgostosa 

com a profissão, assim, com essas coisas que aconteceram [...]. ‘Ah, eu não 

vou conseguir resolver o problema de todo mundo’ (referindo-se ao seu 

pensamento). Pode até ser um motivo banal pra algumas pessoas, mas pra 

mim, eu falei: ‘Não quero mais ficar em sala de aula. Não quero’. Chegou o 

momento que eu falei: ‘Não quero mais. Eu não vou conseguir resolver o 

problema de ninguém. Eu não vou conseguir resolver a vida de ninguém. Eu 

não quero mais!’ Eu surtei. Surtei mesmo. Surtei. Também, pudera, trabalhava 

muito! [...] Eu não tenho tempo pra mim, eu não tenho vida. Eu não consigo 

viver. Isso não é vida pra ninguém  (ANA, 2019). 

 

Ana se cobrava demasiadamente em dar conta das situações que envolviam os 

estudantes, algumas delas fora do seu âmbito de atuação profissional. Para Carlotto, Câmara e 

Oliveira (2019, p. 10) “O comportamento inadequado dos alunos, [...], propicia nos docentes 
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sentimentos de medo, angústia e tensão emocional [...]” o que pode causar desgaste psicológico 

e levar ao abandono da profissão. Os estudiosos acrescentam, ainda, que “Uma das principais 

fontes de angústia entre professores é o sentimento de fracasso em ter que atender às 

necessidades sociais concomitantemente às demandas prescritas do trabalho docente” 

(Idem, p. 9, grifo nosso).  

Por conta do excesso de demandas, a professora Ana não conseguia dispor de tempo 

livre para a realização de atividades pessoais, lazer ou convívio com familiares e amigos. Esta 

também é uma das questões que precisam ser mais amplamente debatidas/divulgadas em 

diferentes meios e assegurada, como define a Lei nº 11.738, que institui o Piso Salarial do 

Magistério, e dentre outras coisas, garante a destinação de um terço da jornada de trabalho para 

o planejamento das atividades pedagógicas, o que permitiria uma distribuição mais adequada 

entre o tempo reservado ao trabalho e à sua preparação. 

Mais uma vez, a necessidade de investimento na melhoria das condições de trabalho e 

na consolidação de planos de carreira se tornam evidentes. Isso não se resume aos recursos 

materiais ou às condições do ambiente de trabalho, mas também na valorização da carreira via 

salários dignos, condizentes com o nível de formação do professor. Dados do Observatório do 

PNE18 demonstram que, em 2015, os professores brasileiros ganhavam pouco mais de 50% do 

salário médio de outros profissionais com a mesma escolaridade. Esta configuração leva muitos 

professores a desempenhar outras funções visando a elevação da renda média, uma vez que 

precisam subsidiar suas despesas e o sustento de seus familiares, como relataram os professores 

Cleison e Maurício. 

Conforme descrevemos anteriormente, a intenção de Cleison ao cursar o ensino superior 

era a possibilidade de se submeter à seleção de um concurso público, não importando 

especificamente qual fosse. Dessa forma, logo após a conclusão da licenciatura realizou provas 

para o concurso de Técnico Administrativo da Universidade Federal Fluminense e por ter sido 

aprovado e convocado, começou a trabalhar nesta instituição. Posteriormente, fez novo 

concurso para professor do Estado do Rio de Janeiro, sendo também aprovado e convocado. 

Inicialmente, conseguiu conciliar as duas funções em horários diferentes, trabalhando durante 

o dia na UFF e à noite na escola; porém, tudo mudou quando precisou se afastar para se 

submeter a uma cirurgia na coluna. Após quatro meses de recuperação, ao retornar à escola, fez 

uma séria descoberta:  

 
18 O Observatório do PNE é uma plataforma que permite o monitoramento das 20 metas estabelecidas no Plano 

Nacional de Educação, a fim de apoiar gestores, pesquisadores, educadores e cidadãos interessados em 

acompanhar o cumprimento das ações. Site: https://www.observatoriodopne.org.br/ 

https://www.observatoriodopne.org.br/
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Foi quando eu operei e quando eu voltei pra Coordenadoria (setor da 

Secretaria de Estado de Educação responsável pela lotação dos professores 

nas escolas), eu tinha perdido minha lotação. Infelizmente, a diretora colocou 

uma pessoa no meu lugar e eu fui pra coordenação. Fui pra Coordenadoria, 

ficar à disposição. Nisso, quando eu fiquei à disposição, já não tinha mais 

vagas pra eu ficar em quase colégio nenhum. Mas eu tinha que dar aula 

em seis colégios. Numa carga horária de 16 horas, eu tinha que rodar toda 

a Niterói. Dar aula em Piratininga, em Baldeador, Rio do Ouro, Icaraí, Centro 

e Barreto. Pra quem é professor de carreira, tem duas matrículas, você 

consegue conciliar, mas se você tem uma profissão e à noite você tem uma 

matrícula, você dificilmente consegue segurar essa onda. A divisão das 

escolas que me pesou. Se me oferecesse um colégio que eu desse aula, até 

de manhã, mas num colégio só, eu permaneceria. Iria combinar de dar aula 

de manhã no colégio e à tarde ir pro meu outro trabalho. Daria pra conciliar, 

mas essa diluição que você fica... Com um professor com 16 horas, não 

consegue se sustentar direito com esse salário. Então, você teria que dar 

aula de 8h às 10h num colégio, depois no outro de 2h às 4h e depois à noite 

de 7h às 9h. Você não consegue ter uma matrícula só, pra se sustentar de 

maneira razoável (CLEISON, 2019, grifo nosso). 

 

A história de Cleison é um exemplo da desvalorização do trabalho do professor como 

profissional; sua narrativa ilustra alguns dos percalços que muitos docentes enfrentam no dia a 

dia, ajudando a explicar a baixa atratividade da carreira. Dito de outro modo: Em que medida, 

um professor que enfrenta uma jornada de 16 horas semanais, distribuídas entre 6 escolas, 

consegue desempenhar seu trabalho com qualidade, manter sua saúde em boas condições e se 

sustentar dignamente? Submeter-se a esta jornada significa aumentar/intensificar a carga de 

trabalho, conforme relata o professor: 

Você dá aula em cinco, seis colégios, além do professor também ficar muito 

sobrecarregado, porque ele tem... Em vez de ele pegar três turmas num 

colégio, ele vai ter doze turmas. Isso implica doze diários. Isso implica doze 

lançamentos de nota. Implica aí, cinco, seis vezes o tamanho de alunos que 

tem que dar aula. Essa divisão tem esse efeito colateral bastante nocivo pra 

vida do professor (CLEISON, 2019, grifo nosso). 

 

A intensificação do trabalho que neste caso advém da quantidade de escolas nas quais o 

professor trabalharia, pode levar o professor a realizá-lo de forma mecânica, a fim de cumprir 

as exigências pedagógicas e burocráticas impostas cotidianamente. Em casos dessa natureza, 

perde não só o professor, como também a relação pedagógica, podendo comprometer as 

aprendizagens dos alunos. Nas palavras de Cleison, o professor que se vê em situações como 

esta, “não cria raízes ali”.  

A história de Maurício é, em alguma medida, semelhante à de Cleison. Conciliava a 

profissão docente com o trabalho na empresa de seguros do pai. Com uma matrícula de 16 

horas, trabalhava um dia inteiro da semana em apenas uma unidade escolar - nos horários 
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matutino e vespertino - e, à noite em outra. Nos demais dias da semana, se dedicava às 

atividades da seguradora, trabalho este que gerava a maior parte de sua renda.  

Bom, vamos lá. Eu saí, do Estado, em dezembro de 2012. Nessa época, mais 

ou menos em novembro, tava acabando o ano de 2012, foi quando houve essa 

questão da gente perder o CIEP. Que esse CIEP que eu trabalhava, era o CIEP 

modelo, era o CIEP onde todo mundo queria trabalhar. Que era considerado 

um dos melhores do... Não só de Caxias, como do Rio. Né? Era um CIEP 

super limpo, bem cuidado, a direção era excelente. Então, foi um baque pra 

gente, de uma hora pra outra: ‘Oh...’. Quer dizer, não foi tão de uma hora pra 

outra. A diretora já vinha falando: ‘Oh, tão de olho no nosso CIEP. O 

município de Caxias, tá de olho no nosso CIEP.’. Até que municipalizaram o 

CIEP. E quando chegou em dezembro, no final das aulas, disseram: ‘Oh, 

vocês vão ter que procurar outra escola.  No ano que vem, em 2013.’. Aí 

foi aquele desespero, né? Porque a gente já tava alocado lá, tudo certinho, 

bonitinho, fluindo. Aí, de uma hora pra outra, a gente perde a escola [...]. 

Aí foi assim, a gente perdeu a escola, aí eu tive que ir escolher escola pro ano 

seguinte. Aí tudo bem. Escolhi lá... (Pensativo). Eu ia ter que ficar em três 

escolas. Essa eu já tava à noite e mais duas. Pra cumprir a carga horária que 

eu tinha no outro CIEP. No CIEP que eu perdi. Aí, tá, escolhi. Já não tava 

muito satisfeito de ter que dar aula em três escolas. Ia ter que passar a ir três 

vezes na semana, pra Caxias. Aí vieram as férias, no meio das férias, minha 

diretora me ligou, falando que eu tinha perdido uma turma, na escola que eu 

dava aula à noite, por causa da EJA, porque a EJA entrou na escola e o 

primeiro período, o primeiro semestre, não tinha [aula] pra Educação Física. 

Então eu tinha perdido uma turma, ia ter que escolher outra escola, pra dar 

dois tempos. Pra uma quarta escola. Aí eu falei: ‘Oh, quer saber?’ Aí eu 

falei pra diretora: ‘Eu não vou aí escolher escola. Não vou. Quando eu voltar 

minhas aulas, eu decido isso. Eu tô de férias agora’ (MAURÍCIO, 2019, grifo 

nosso).  

 

E Maurício continua o seu relato: 

Aí, quando voltaram as aulas, insistiram: ‘Oh, você vai ter que procurar outra 

escola.’ Foi aí que eu comecei a desanimar. A gente não ganha tanto pra isso. 

Pra se matar de ir quatro vezes... No caso, eu ia três vezes pra Caxias, pra dar aula 

em quatro escolas diferentes. Né? Ou seja, eles não faziam nada pra ajudar o 

professor. Sempre pra atrapalhar. Então, aí, isso pesou muito. E teve o outro fato 

externo, que foi... Meu pai faleceu em 2010. Isso aí foi em 2012, né? Então, já 

tinha dois anos do falecimento do meu pai. Eu já tinha assumido essa empresa 

que eu tô hoje, que era do meu pai, uma corretora de seguros. E que eu me 

dividia... Em 2012, eu me dividia em dar aula no Estado, e na empresa. Então 

eu ficava de segunda a quinta na empresa. E sexta eu ia só pra dar aula no 

Estado. Eu não ia pra minha empresa, sexta-feira. Aí, com essa questão de ter 

que ir três dias na semana pra Caxias, eu falei: ‘Vai ser a hora que eu vou 

sair. Não vai dar. Porque eu não vou deixar de ficar na minha empresa, que é 

aonde tá minha renda maior, pra ir me matar no Estado, que é um órgão que 

dá a mínima pro professor. Não reconhece o professor. Né? Paga mal.’ Aí eu 

falei: ‘Ah, essa é a hora’. Aí, primeiro eu abandonei. Falei pra diretora: ‘Não vou 

mais. Pode botar outro professor na minha vaga’. Aí eu fiquei um mês ou dois 

meses sem ir. Aí ela falou: ‘Oh, se você não for tantos dias, vai ser abandono’. Eu: 

‘Tudo bem. Pode considerar abandono. Eu não vou mesmo, mais não’. Aí chegou 

lá, quando tava pra completar, parece que são 30 faltas, que você tem que dar 

abandono, ela me ligou: ‘Maurício, vai na CRE e pede exoneração. Porque 

abandono, você vai ser chamado depois pelo Ministério Público, vão querer saber 
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por que você abandonou e vai te dar trabalho. Então, é melhor você exonerar do 

que abandonar’. Aí eu fui lá, pedi exoneração. Entrei com a minha exoneração 

(MAURÍCIO, 2019, grifo nosso).  

 

A história parece se repetir. Mais uma vez um professor teria que dividir sua jornada de 

trabalho em várias escolas, o que acabaria por intensificar as tarefas, o tempo dedicado ao 

deslocamento e as despesas com transporte; diminuiria a possibilidade de estabelecer relações 

de afeto com os pares, com os alunos e outros; e poderia comprometer o desenvolvimento do 

sentimento de pertencimento à comunidade escolar.  

Aos elementos citados, o professor acrescenta:  

O que culminou eu largar o Estado, foi em 2012, essa questão da gente ter 

perdido a escola e eles arrancarem o nosso couro. Eu lembrei agora, de uma 

situação, que eles chamaram a gente no início do ano, antes das aulas, em 2013, 

pra ir numa reunião com representantes da Metro 5, né? Falando que... Passando 

um monte de metas pra gente ter que bater. Cobraram um monte de coisas, sem dar 

o retorno que a gente precisa ter, que é de melhores salários, reconhecimento do 

professor, que não me sentia reconhecido. Valorizado, né? Não me sentia 

valorizado. E o estado não tava nem aí pra gente. Como ainda não tá. Eu considero 

o professor, uma das profissões menos valorizadas no Brasil, né? Então, tudo isso 

culminou pra que eu fosse me preparando pra largar de vez, em 2012 

(MAURÍCIO, 2019, grifo nosso).  

  

A pesquisa realizada por Carlotto, Câmara e Oliveira (2019), que teve por objetivo 

identificar o poder preditivo dos estressores ocupacionais para a tendência ao abandono da 

profissão docente, avaliou a percepção de professores acerca de 21 fatores que possibilitariam 

o estresse ocupacional dessa categoria profissional. Participaram da pesquisa 376 professores 

da educação infantil e do ensino fundamental de escolas públicas municipais de Porto 

Alegre/RS. Como instrumentos metodológicos, foram utilizados questionários voltados para o 

levantamento de dados sociodemográficos e laborais; além de questionário com escala de 

frequência de cinco pontos para verificar tendências ao abandono e questionário de estresse 

ocupacional docente, preparado em acordo com a literatura que trata desta temática. 

A pesquisa revelou que “[...] quanto maior a percepção de que são estressores 

ocupacionais ter que conciliar trabalho e lazer, a multiplicidade de papéis a desempenhar e a 

relação com alunos, maior é a tendência ao abandono do trabalho” (CARLOTTO, CÂMARA, 

OLIVEIRA, 2019, p. 8). 

Dentre os fatores de estresse avaliados, destacamos abaixo os que de alguma forma 

também apareceram em nossa investigação: carga horária mensal; quantidade de alunos por 

turma; carga de trabalho diária; diversidade de atividades diárias; multiplicidade de papéis a 

desempenhar; relação com direção; relação com alunos; condições físicas de trabalho; falta de 

recursos materiais para o trabalho; dificuldade em conciliar trabalho e lazer; deslocamento 
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ida/volta para o trabalho. Este último item também corroborou na decisão de abandono da 

docência dos professores Maurício e Cleison, uma vez que a quantidade de deslocamentos para 

a escola seria um impeditivo para a conciliação com outro trabalho.  

Sobre a citada pesquisa, é importante registrar que os professores participantes possuíam 

vínculo único com a escola pública (apenas uma matrícula) e não realizavam outra atividade 

laboral, o que, a princípio, dificultaria um pedido de exoneração, já que esta seria a única fonte 

de renda dos participantes.  

Como recomendação, as estudiosas indicam o monitoramento da intenção de abandono 

da docência desde o início da carreira, com o desenvolvimento de ações que auxiliem a 

minimizar o estresse dos professores. Cuidar para que cada professor possa atuar em único 

estabelecimento de ensino, sem ter que dividir sua jornada de trabalho em três ou mais escolas, 

já seria uma ação importante a ser empreendida pelos gestores educacionais. Manter o salário 

em dia, sem atrasos, com o pagamento de um valor correspondente ao preparo exigido, também 

é fundamental, tanto para atrair quanto para reter bons professores. 

O professor Gean se recorda que o atraso no pagamento do salário na época em que 

atuava como professor, foi o que o levou a mudar de carreira: 

Eu posso dizer que o único motivo foi o motivo financeiro. Só esse motivo. 

Simplesmente acabei fazendo um outro concurso. Que nesse caso, foi a 

Petrobrás. Eu não esperava passar. E chegou um telegrama na minha casa, 

logo num período que o salário do Estado tinha atrasado três meses. E aí, 

eles me chamaram e eu fiquei ainda na dúvida se iria ou não. Porque eu tava 

jogando toda uma carreira no lixo. E aí, mesmo assim, eu falei: ‘Eu posso 

fazer todo o processo de ingresso e na reta final digo, não. Eu já tenho uma 

carreira aqui fora, não queria mudar’. Mas, o negócio foi você procurar ainda, 

a Secretaria de Estado, pedindo ajuda, porque o salário tá atrasado tanto tempo. 

Porque você precisa se alimentar, se vestir. Precisa do transporte pra ir pras 

escolas, né? E ter simplesmente o retorno seguinte: ‘Tem que esperar’. E ainda 

falaram assim: ‘Se você processar, você vai entrar na dívida ativa, então você 

nunca vai receber esse dinheiro. Então você tem que esperar’. E nesse período, 

foi o período que eu recebi o telegrama, tava fazendo os exames. Eu tava ainda 

na dúvida, se eu iria fazer os exames pra ingresso ou não. Os exames 

admissionais. Aí eu falei: ‘Vou fazer os exames’. E fiz e um mês depois eu tava 

apto pra trabalhar. Assinando um contrato de trabalho, num novo concurso, um 

salário que era, posso te falar, que era 4 vezes mais do que o do Estado. Então, 

você tá com um salário atrasado, que, na verdade, ficou quatro meses 

atrasados, até. E você sendo chamado pra um salário que é 4 vezes maior! 

Fiz o seguinte: ‘Poxa, não tem como, né?’ Aí, eu fui, aceitei. Não era minha 

escolha... Não seria minha escolha, se não fosse o motivo financeiro (GEAN, 

2019, grifo nosso).  
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Em nossa investigação, com exceção de Cilene, os demais professores, ao abandonarem 

a profissão, ou já realizavam outro trabalho em concomitância com a docência (MAURÍCIO e 

CLEISON) ou se desviaram para assumirem novos cargos, como foram os casos de Ana e de 

Gean.  

Sobre o motivo que levou o professor Gean a realizar um outro concurso, o professor 

relatou: 

Esse outro concurso, na verdade, foi bem um acaso da história. Porque meu tio 

ia fazer um concurso pra Petrobrás e ele queria alguém que o ajudasse a estudar. 

E aí ele foi, me inscreveu no mesmo concurso, pra que eu motivasse ele a 

estudar, estudasse junto com ele. E acabou que eu estudei junto com ele e no 

dia da prova eu acabei... (Pausa) E fui fazer a prova. E acabei passando. Aí foi 

uma sorte assim. Eu, particularmente, não esperava nem ser aprovado. Porque 

eu falei assim: ‘A prova tá bem fácil e tal. Eu acho que quem estudou um pouco, 

vai conseguir obter o resultado aqui. Mas é uma prova bem boa de fazer, bem 

razoável. Então, o pessoal vai passar’. Até que chegou um telegrama na minha 

casa, dizendo que eu fui aprovado e que tava apto pra começar a fazer os exames 

admissionais. Já com data, com tudo. E você vê uma contradição, né? No 

Estado, pra eu ingressar no Estado, eu tive que pagar todos os exames do 

meu bolso. E na época, você sem trabalhar, tendo que pagar exames 

médicos, que, na época, eu me lembro que um era até bem caro. 120 reais. 

Um era 70 (reais). E você sem dinheiro, tendo que fazer, né? E a Petrobrás me 

botou pra fazer uma série de exames médicos, pra ingressar, e tudo pago 

por conta deles. Exames até mais caros e mais complexos e tal. E tudo por 

conta deles (GEAN, 2019, grifo nosso). 

 

Foi de forma semelhante que Ana deixou a sala de aula. No final da graduação se 

inscreveu em um concurso do município de Niterói para o cargo de auxiliar administrativo de 

secretaria de escola. Embora não soubesse muito bem o que faria em tal função, ao ser 

convocada, decidiu deixar de lecionar e assumiu o novo cargo.  

[...] quando eu soube que tinha passado, eu tinha uma semana, eu fui chamada 

em uma semana, por um acaso alguém viu meu nome no diário oficial e assim, 

ligaram pra minha irmã porque reconheceram o nome da minha irmã. Olha só 

que doideira? Aí falaram: ‘Oh, ela tem uma semana pra se apresentar’. Eu tive 

que... Essa uma semana eu ainda trabalhei, né? Aí fiz esse concurso, quando eu 

passei parecia que tinha tirado um peso das minhas costas. E assim, vou te ser 

sincera, eu não senti falta nenhuma de ter largado tudo em uma semana. Eu tive 

uma semana pra dar uma reviravolta na minha vida [...]. Eu até cheguei a 

pensar: ‘Ai, meu Deus, será que é isso mesmo que eu quero? [...] Largar 

tudo? Eu estudei tanto, lecionei tanto. Desde antes da faculdade. É isso 

mesmo que eu quero?’. Sabe, eu fiquei assim. Aí eu conversei com os meus 

pais. Falei: ‘Olha mãe, que que eu faço?’Aí minha mãe: ‘Minha filha, você 

tá definhando.’ Tava mesmo. Magricela. Sabe? Horrível. A depressão lá 

em cima, né? E o remédio aumentando a dose cada vez mais. E minha mãe: 

‘Ah, minha filha, vê se você dá um jeito na sua vida.’ Foi quando eu fui 

chamada. Parecia como se fosse uma resposta de Deus, né? (ANA, 2019, 

grifo nosso). 
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Essa não foi uma decisão fácil para Ana, que ao abandonar a sala de aula das escolas 

privadas de onde trabalhava e se inserir em um cargo público, ainda que em escolas, mas fora 

da sala de aula, passou a receber metade do salário anterior. Porém, emocionalmente 

desgastada, preferiu a certeza de que não perderia seus finais de semana planejando aulas, 

corrigindo provas e trabalhos, organizando diários, elaborando projetos. 

As narrativas de Ana, Gean, Maurício, Cilene e Cleison são partes das histórias de 

muitas professoras e professores brasileiros invisibilizados pelo cotidiano. São retratos que 

permitem estabelecer uma aproximação com uma realidade bastante comum, porém, pouco 

publicizada. 

Pereira Junior e Oliveira (2016) investigaram os Indicadores de Retenção e Rotatividade 

dos Docentes da Educação Básica no Brasil, caracterizando como tais fenômenos acontecem. 

O objetivo da pesquisa foi “[...] fornecer visão sistêmica da capacidade do sistema de educação 

nacional de garantir a permanência dos docentes nos estabelecimentos de ensino” (PEREIRA 

JUNIOR e OLIVEIRA, 2016, p. 314). 

O estudo considerou tanto a entrada quanto a saída dos professores, suscitada pela 

necessidade de atuar em uma instituição mais próxima a sua residência, pela intenção de se 

desvencilhar de situações conflituosas ou, ainda, devido a aposentadoria e o abandono da 

profissão.  

A partir da análise dos dados do Censo Escolar dos anos de 2012 e 2013, os autores 

sinalizaram que a rotatividade é um dos problemas enfrentados por um terço das instituições 

escolares e que tal fenômeno pode afetar negativamente o comprometimento dos funcionários, 

a motivação e o desempenho, uma vez que esta instabilidade torna mais complexo o 

desenvolvimento do projeto pedagógico da escola e do trabalho coletivo. Pontuam que a 

rotatividade pode ocorrer   

[...] entre redes de ensino, quando o professor abandona uma rede para ir 

trabalhar em outra; ou ainda por abandono da profissão, o que se torna mais 

preocupante do ponto de vista das políticas educacionais, afinal o investimento 

público na formação docente pode não estar sendo retornado para as redes 

públicas (PEREIRA JUNIOR e OLIVEIRA, 2016, p. 316). 

 

Esta questão da perda do investimento público é também recorrente em nossos 

questionamentos. E assim como as demais pesquisas aqui apresentadas, temos a intenção de 

contribuir para que esta realidade se altere e que os professores sejam valorizados, melhor 

formados e decidam permanecer na carreira, contribuindo para o desenvolvimento de uma 

educação de qualidade no país.  
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Chegando próximo ao fim da nossa entrevista, perguntamos aos participantes se 

pensavam ou se já pensaram em retornar à docência. Indagamos, também, o que fariam 

se um convite fosse feito neste sentido.  

Apenas o professor Maurício respondeu de maneira negativa a esta questão, justificando 

que sua empresa tem gerado um bom retorno e que por este motivo não faria sentido voltar ao 

ofício de professor. Gean, Ana e Cleison afirmam que retornariam, dentro de condições 

específicas.  

Se me oferecessem um salário que fosse, pelo menos, metade do que eu recebo 

hoje e com os benefícios que eu tenho; um bom plano de saúde, assim, eu recebo 

passagem, um bom vale alimentação e metade do valor do que eu recebo, eu 

retornaria. Sem sombra de dúvida (GEAN, 2019). 

 

Aceitaria. Aceitaria nas condições, se fosse uma escola só. Mas aceitaria sim 

(CLEISON, 2019). 
 

Uma das questões que apareceu de maneira forte em nossa pesquisa se relaciona à 

complexidade dos aspectos que envolvem a decisão de deixar uma profissão, neste caso, a 

docência. O relato de nossos entrevistados foi sempre marcado pelo afeto, pela intenção de 

ajudar às novas gerações e, para além do ensino, possibilitar o crescimento de cada estudante 

como cidadão. Em todos os retratos aqui apresentados, abrir mão de um investimento que se 

fez na formação inicial, por qualquer que fosse o motivo, foi fator de grande angústia e gerou 

dúvidas sobre o caminho. Em alguns casos, apesar da mudança de carreira ou do afastamento 

da escola, via exoneração, o desejo de ser professor ainda é latente. 

É minha formação. Eu sou professor. Eu não estou professor. Eu sou. Eu sou 

formado em Letras. Se no momento eu não estou exercendo magistério em sala 

de aula, é um mero detalhe (CLEISON, 2019, grifo nosso). 

   
Não saí definitivamente. Não mesmo. Nem quando eu tava no meu período mais 

difícil, que foi o período de decidir sair mesmo da Rocinha, de exonerar o meu 

cargo, né? Na prefeitura do Rio, nem nesse período, eu tava assim: ‘Ah, não 

quero mais’. Nem nesse período eu tava assim. Esse meu período, foi o período, 

e a inda tá sendo, um período temporário. E eu entendo muito bem isso. Em 

nenhum momento eu pensei em nunca mais atuar na escola. Tanto na escola 

pública, né? Educação básica, quanto na universidade. Então, eu não me 

encaixo no abandono definitivo não [...]. Volto pra escola (CILENE, 2019). 

 

Apesar de narrar todo o sofrimento e desgaste emocional pelo qual passou no início de 

sua atuação profissional, chegando ao ponto de não encontrar alternativa, a não ser a exoneração 

do cargo de professora, Cilene relatou que sua postura, em relação à docência, não é de 

abandono da profissão, mas de um afastamento temporário. 
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Seguindo nosso roteiro, perguntamos aos participantes como veem a profissão 

docente na atualidade. De maneira geral, as respostas se referem às dificuldades enfrentadas 

cotidianamente pelos professores e à desvalorização da carreira.  

[...] eu vejo que ela tá passando por um período muito... (pausa) muito difícil, 

assim. É um período crucial, que vai determinar muita coisa pro futuro, se não 

der a devida atenção agora. Porque há nove anos atrás, já tava muito difícil. E 

hoje eu imagino que esteja mais difícil que há nove anos atrás. Eu estudei a 

minha vida inteira, em escola pública e está mais difícil de quando eu estudei. 

Eu percebo que o ambiente pro professor, não está sendo fácil. Não tá fácil pra 

ele continuar no ensino, não tá fácil pra ele permanecer [...]. Parece que hoje em 

dia, ninguém quer reter o conhecimento. Parece que o conhecimento tá na sua 

mão, né? Tipo, qualquer coisa que eu quiser, eu vou aqui, digito no Google e 

ele vai me responder. Então, isso também tá sendo um dificultador. O que veio 

pra facilitar, também se mostrou um fator que dificulta muito. [...] mas eu 

percebo que isso não faz as pessoas reterem, em forma geral, o conhecimento, 

e principalmente o aluno que tá nascendo nesse meio e se desenvolvendo nesse 

meio, isso tá dificultando muito. Aí você soma isso, a uma política que não 

favorece o professor, não favorece as estruturas da sala de aula, não favorece o 

ensino, não dá autonomia pro professor. Então você vê o professor num 

ambiente totalmente inóspito ali, hostil, em que ele tem que... (Respira fundo). 

Só vê dificuldades ali. [...]. Porque todo dia você deve repensar sua carreira, 

imagino eu: ‘O que eu tô fazendo, vale a pena? Será que eu vou conseguir 

chegar no final? Será que eu vou conseguir chegar no final ainda com saúde ou 

ainda me sentindo bem-sucedida nesse tempo que eu dediquei?’ Você deve 

pensar isso. Porque eu pensava isso já. Porque o trabalho, é muito bom. Você 

poder trabalhar em algo que você gosta. Mas o trabalho, infelizmente, não é 

tudo na vida. Ele tem que também, subsidiar, uma boa vida pra você, fora dele. 

Agora, no momento que o trabalho é bom, você faz algo bom, mas que ele não 

te dá subsídio pra você ser feliz, ter o mínimo, será que vale a pena continuar 

nele? Isso era uma questão que eu pensava todos os dias, quando eu decidi sair 

(GEAN, 2019).  

 

Eu penso o seguinte: todas as profissões têm seus espinhos. Médico, 

engenheiro, taxista, gari. Mas é um grande desafio hoje. Hoje o professor é 

muito mais questionado do que era antes. Então ele tem que se adaptar com o 

que a sociedade tá passando. Então, até o papel do professor, ele é questionado. 

Qual é o papel? Ele é um papel de pai? Ele é um papel de um mero ensinador? 

Que que ele é hoje? E essas reformulações de sentido do magistério, que vão 

acompanhando essa roda que vai girando, girando, girando e não sabemos pra 

onde nós vamos. Mas é desafiador. Ao mesmo tempo que traz insegurança, 

também traz esperança de que a educação pode transformar um país (CLEISON, 

2019).  

 

Muito desvalorizada. Sem reconhecimento algum. Tanto a parte de estrutura 

oferecida ao professor, nas escolas. Eu vejo pela minha esposa que é professora 

do Estado e do município. Sem reconhecimento, em nível de salário, né? 

Remuneração. Então é isso (MAURÍCIO, 2019). 

 

Para Cilene, pensar na profissão docente na atualidade envolve duas perspectivas: 

reflexão sobre o estado em que a docência se encontra e reflexão sobre as potencialidades que 

ela permite desencadear na sociedade. Em relação ao primeiro ponto, assim como afirmaram 
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os demais professores, Cilene ressaltou a precarização causada pelo Estado e a desvalorização 

social, como fatores que prejudicam o exercício profissional. Sobre o segundo ponto, a 

professora considera que este momento de crise é oportuno para que possamos transgredir o 

que está posto e nos instrumentalizar na luta por uma educação de qualidade.  

Após esses relatos, convidamos os entrevistados a participarem de um momento lúdico, 

pautado pela seguinte hipótese: Imaginando que fosse possível voltar no tempo e a pessoa 

que você é hoje encontrasse o/a jovem que era quando estava iniciando o curso de 

licenciatura, o que você diria a si mesmo(a)? Com esta indagação, buscávamos compreender 

como as experiências vividas por cada professor afetou a forma como (re)pensa suas decisões.  

Respondendo a esta questão, Ana explicou que ficou muito deslumbrada com a 

universidade e ao chegar, acabou se distraindo demais com as festas e novas amizades. Por este 

motivo, ao olhar para trás percebe que poderia ter se dedicado mais aos estudos. Instigada a 

pensar de maneira mais específica sobre a escolha profissional, a professora afirmou que 

embora tenha passado por momentos delicados, de conflitos pessoais quanto à escolha do 

magistério, gerando esgotamento físico e emocional, não se arrepende de ter cursado Letras e 

se pudesse voltar no tempo, faria tudo novamente.   

De maneira emocionada e quase poética, como o fez em toda a entrevista, Cleison disse 

que não se arrependia de ter cursado uma licenciatura, que não trocaria sua formação por 

nenhuma outra e acrescentou: 

Continua firme, você vai ter dificuldades como todo mundo, mas se é isso que 

seu coração bate, continua... Não me arrependo da minha formação de Letras. 

Licenciatura. Não trocaria minha formação por nenhuma outra. Nenhuma. Nem 

por Direito, nem por Engenharia. Não, nenhuma. Diria pra ele continuar 

seguindo firme. Continua seguindo firme, faça o seu melhor. E contribua com 

pequeno espaço que você está. Contribua pra uma sociedade mais justa, 

igualitária (CLEISON, 2019).  

 

Cilene também deixou claro que não se arrepende da escolha que fez e apesar das 

dificuldades que encontrou no magistério, diria: 

Tá no caminho certo. Vai em frente, que você tá no rumo certo. Eu diria isso. 

Eu não me arrependo nem um pouco de nada, assim, da minha trajetória 

acadêmica. De como eu construí minha trajetória acadêmica, não. Então, eu 

diria: Se encontrou. É isso aí. Eu diria apenas assim: Esquece Biologia Marinha. 

Esquece. Isso aí não é.... (Pensativa) Cê gosta muito de mar? Vai tomar banho 

de mar. Mas não tem nada a ver com a sua atuação acadêmica. A relação afetiva 

com o mar, não tem a ver com a sua atuação profissional não (CILENE, 2019). 

 

Emocionado diante da possibilidade de se ver no passado, entrando na graduação, Gean 

respondeu deixando transparecer esperança no olhar e um misto de amor e incertezas: “Eu 
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falaria o seguinte: pra pensar bem na carreira que você escolheu. E que as dificuldades existem, 

mas que você pode superar” (GEAN, 2019). 

E ainda, querendo justificar sua resposta, repensando sobre suas escolhas e sobre os 

caminhos que seguiu na vida, seguiu dizendo: 

E é como eu falei, assim, a nossa felicidade também tá lá fora, sabe? A nossa 

felicidade tá dentro da nossa casa. A gente poder fazer uma viagem, pode 

conhecer outras coisas. Poder também... (Emocionado, voz embargada, suspira 

fundo). A felicidade, não vou dizer que é só financeira, mas poder se vestir 

melhor, comer melhor, sabe? Morar melhor. A felicidade também tá nessas 

coisas. Se você falar que não, é mentira, sabe? Quem falar quer não, pra mim é 

mentira, sabe? Infelizmente, né? Sabe, a gente precisa disso pra viver (GEAN, 

2019). 

 

Para Maurício, um dos conselhos que daria a si mesmo seria o de se preparar para os 

desafios que surgem e, se depois de pensar bastante, decidisse seguir na docência mergulharia 

fundo neste campo. Assim como Gean e como tantos outros professores brasileiros, Maurício 

se mostrou preocupado com a questão financeira, com a desvalorização da profissão e os baixos 

salários. Por isso, pontuou que reverter este quadro não depende apenas dos esforços do 

professor: 

Bom, eu diria assim... Me baseando pelo que eu passei, não me arrependo. Do 

que eu passei na faculdade. Na graduação, né? E depois os quatro anos de 

Estado. Não me arrependo. A gente sempre tem que tirar o aprendizado, né? 

Alguma coisa... (pausa) não foi à toa. Pra mim, nada é à toa. Sempre tem um 

porquê. Então, eu diria pra ele, pro Maurício que tava entrando lá: Pensa direito 

se é realmente isso que você quer fazer. E se é isso que você quer, vá em frente 

e que... Vá em frente, que tem futuro. Porque só... O problema é que não 

depende só da gente, né? Depende de vários fatores. Mas se é isso que você 

quer fazer, Educação Física... Porque na época eu optei por fazer, porque eu 

gostava de esporte. Gosto até hoje. Vai em frente. Mas vai, assim, preparado 

pros desafios que vão aparecer. Que não são poucos, né? Então, vai preparado, 

que você não... Não pense que você vai ter só um emprego, porque ninguém... 

Nenhum professor de Educação Física, vive só de um emprego. Você tem que 

ter pelo menos três. Pra ter uma renda razoável. Então, eu falaria isso: Oh, vai 

preparado. Se é isso que você quer, se prepara, porque o desafio vai ser 

grande (MAURÍCIO, 2019, grifo nosso). 

 

Com as palavras do professor Maurício (2019) - “Se é isso o que você quer, se prepara, 

porque o desafio vai ser grande” - findamos as análises que compõem esta categoria, uma vez 

que sua afirmação sintetiza as inúmeras adversidades que os professores participantes desta 

investigação enfrentaram, a ponto de levá-los a desistir da docência, conforme sistematizamos 

a seguir. 

Por motivos diferentes, Cilene e Ana desistiram e as razões se relacionam ao desgaste 

emocional oriundo do próprio ambiente de trabalho. No caso de Cilene, esta situação a levou a 

pedir exoneração do serviço público e no caso de Ana, apesar de ter seu salário reduzido pela 
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metade, optou por assumir o cargo público de auxiliar de secretaria escolar, em detrimento da 

atuação nas escolas privadas onde lecionava.  

Por razões financeiras, os professores Maurício e Cleison necessitavam conciliar a 

docência com outro trabalho e ao perceberem que a divisão de suas jornadas em várias escolas, 

dificultaria ou impediria esta dupla função, optaram por deixar o magistério. Também foi a 

questão financeira que fez com que Gean se afastasse. Professor novato na Secretaria de Estado 

do Rio de Janeiro, chegou a ficar quatro meses sem receber salário, motivo pelo qual 

redirecionou suas atividades profissionais. 

Apesar dos enfrentamentos, todas as questões analisadas a partir das empirias de nossa 

investigação e apresentadas de maneira mais específica nesta última categoria sugerem 

fortemente que a decisão de deixar o magistério e seguir uma outra carreira foi marcada por 

ambiguidades e conflitos. Isso fica claro no desejo anunciado por muitos dos participantes em 

retornar à docência e de maneira mais clara nas narrativas de dois professores.  

Indagado se pensa na possibilidade de retornar à docência, Cleison respondeu: “Sim. 

Penso todos os dias”. E mais adiante, conclui: “Eu sou professor! Eu não estou professor”. 

A professora Cilene informou que não se enquadrava na definição de abandono definitivo. Para 

ela, este afastamento era apenas temporário, pois julgava que em um breve período estaria de 

volta à sala de aula. 

Toda esta complexidade, que se relaciona à vida do professor – as escolhas, a carreira, 

a vida pessoal, os relacionamentos com os alunos e com os pares, a organização do trabalho, a 

maneira como a classe profissional é vista e se situa na sociedade, dentre outras tantas questões 

– impacta sua atuação e marca seu percurso profissional, como destaca Arroyo (2000). 

É a respeito desta complexidade e da ambiguidade que enfrentam em seu cotidiano, que 

Tardif e Lessard (2005, p. 151) comentam: “Profissão impossível, dizia Freud a respeito da 

educação; certo, mas ensinar é também a mais bela profissão do mundo: todos aqueles e aquelas 

que a exerceram podem confirmar.” 

As palavras anunciadas por estes pesquisadores, também foram, de certa forma, 

explicitadas pelos cinco professores participantes da nossa investigação. O desejo é que, com a 

mesma medida em que a profissão é tomada como bela, também seja valorizada.  
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IV 

CONSIDERAÇÕES FINAIS – ENTRE DESISTÊNCIAS E RESISTÊNCIAS:  

APONTAMENTOS PARA UM POSSÍVEL VIR-A-SER 

 

Ao findarmos este trabalho retomamos parte dos processos que vivenciamos e que nos 

fizeram chegar até aqui. Questões de natureza prática, do campo da experiência, e outras de 

natureza teórica, a partir do aprofundamento da literatura, nos mobilizaram no sentido de 

identificarmos e analisarmos os motivos que levaram professores iniciantes a desistirem do 

magistério. Dessa forma, fomos instigadas pela experiência profissional da autora deste 

trabalho, que vivenciou difíceis situações em seu início de carreira e presenciou colegas, muitos 

deles professores novatos, enfrentarem de modo solitário as incontáveis dificuldades que 

emergiam até desistirem da profissão. Nosso interesse pela temática se fez maior à medida em 

que fomos encontrando na literatura que trata da formação de professores e da inserção no 

magistério, indicações sobre as agruras, os desafios e as descobertas da fase de iniciação à 

docência. Tomamos como referência as recomendações dessa mesma literatura (TARDIF, 

2014; VAILLANT e MARCELO GARCIA, 2012; HUBERMAN, 1995; VASCONCELLOS, 

2009; MARIANO, 2006a, 2006b) e ainda baseamos nossos estudos nas pesquisas realizadas 

sobre a realidade da profissão docente no Brasil (GATTI, 2013, JACOMINI e PENA, 2016). 

Dentre outras investigações, nos debruçamos também sobre as pesquisas que indicam os fatores 

que podem incidir na rotatividade ou na retenção de professores nas escolas (PEREIRA 

JUNIOR e OLIVEIRA, 2016). 

Pudemos observar em nossa investigação que, para os professores que vivenciaram 

experiências mais próximas à docência durante a formação inicial, o início do magistério foi 

vivido de maneira menos traumática, mais tranquila e com mais segurança. Para os que não 

tiveram experiências desta natureza, ou para os que relataram dificuldades em relação aos 

estágios ou um distanciamento entre as partes teóricas e práticas de sua formação, o início do 

trabalho foi marcado por maiores desafios e angústias. 

Diversas pesquisas empreendidas para compreensão desta fase apontam nesta mesma 

perspectiva. Dentre elas, destacamos as contribuições de Huberman (1995), caracterizando este 

período sob os aspectos da “sobrevivência e descoberta”  e Marcelo Garcia (1999) que define 

o início da docência como “[...] um processo de adaptação mútua entre a organização e o 

indivíduo, onde ambos os contextos se acomodam” (MARCELO GARCIA, 1999, p. 115) e que 

por suas especificidades e importância, requer cuidados e apoio ao professor novato. Por isso 

mesmo, compreendemos que quanto mais bem preparado estiver o professor, com uma sólida 
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formação inicial e continuada; com garantias de uma carreira estruturada e boas condições de 

trabalho, mais tranquilos serão os processos de inserção e de socialização do jovem professor à 

profissão.  

A literatura nacional corrobora com esta análise e encontramos em Vasconcellos (2009), 

Lima (2006), Fonseca (2013), várias recomendações semelhantes. As experiências mais 

próximas à docência, vividas pelo estudante aspirante a professor, tendem a minimizar as 

dúvidas e as incertezas que surgem quando este se vê na responsabilidade de assumir uma 

turma. Entretanto, Mariano (2006b) vai nos alertar de que o exercício da docência é como uma 

peça de teatro, é preciso preparação anterior, mas também é necessário improviso, tendo em 

vista que por mais que nossa formação contemple diversos aspectos da profissão, muitas 

intempéries surgem ao longo do caminho.  

Como inspiração para um trabalho possível que permite estabelecer estreita 

aproximação com a docência, na qual situações onde o inesperado e o improviso se fazem 

presentes, apresentamos a pesquisa de Rezende (2019). O estudo envolveu licenciandos que 

participaram do Grupo PET Conexões de Saberes – Programa de Educação Tutorial/MEC-

SESu. Suas narrativas expressam uma série de aprendizagens e de saberes profissionais 

advindos de fontes diversas, constituídos durante o período de envolvimento no Grupo, o que 

segundo os integrantes, desencadeou o sentimento de confiança frente ao exercício da profissão. 

Apesar de sua relevante contribuição, assim como acontece com o Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), o PET não atinge a todos os 

graduandos. Portanto, a maior parte dos alunos matriculados nos cursos de formação inicial, 

ainda não contam com bolsas de estudo que lhes assegurem a oportunidade de se integrarem a 

trabalhos dessa natureza. Sendo assim, de modo geral, os licenciandos contam mesmo é com 

as disciplinas oferecidas pelos cursos de licenciatura que, com certa frequência, têm 

evidenciado pouca articulação entre as disciplinas de cunho didático-pedagógico e as 

disciplinas dos conteúdos especializados (CRUZ, 2017).  

Na contramão dessa perspectiva, em nossa investigação, três dos cinco professores 

entrevistados (MAURÍCIO, ANA e CILENE) destacaram a importância dessas disciplinas para 

sua formação e relataram que ter vivenciado esta articulação na licenciatura foi fundamental 

para que se sentissem mais preparados para os desafios da sala de aula. Para dois participantes, 

esta articulação entre as disciplinas poderia ter sido encaminhada de maneira mais coerente nos 

cursos. Um deles é o professor Gean e o outro é o professor Cleison, que relatou ter escutado 

na Universidade a frase: “Aqui é só teoria. Na prática, a realidade é outra!” 
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Ao aprofundarmos nosso olhar para a realidade do magistério no Brasil, nos deparamos 

com mudanças estruturais em nossa sociedade que têm contribuído para a precarização da 

profissão e transformado o exercício do magistério em ato de coragem (SOUZA et al., 2003). 

Esta situação tem levado muitos professores ao adoecimento (FACCI, 2019; NORONHA, 

ASSUNÇÃO e OLIVEIRA, 2008; REIS et al., 2006) e foi o que aconteceu com nossas 

colaboradoras Ana e Cilene. Em resumo, foram as condições precárias de trabalho os elementos 

mais citados nas histórias narradas e retratadas neste trabalho.  

Aliado a isto, o cenário de violência urbana que assola a sociedade também tem afligido 

escolas e professores, desencadeando altas taxas de rotatividade na profissão (FACCI, 2019). 

Tanto Ana como Cilene passaram por situações que em alguma medida se relacionavam à 

violência urbana ou ao controle de traficantes sobre determinadas áreas. Ambas 

experimentaram sentimento de impotência frente às situações conflituosas: para Ana o 

envolvimento de alguns estudantes com uso de drogas ilícitas e para Cilene, a reprodução no 

ambiente escolar, da violência que os alunos vivenciam no seio da família. 

Outros elementos também apareceram como fatores que incidiram na decisão dos 

participantes de abandonar a docência, são eles: intensificação do trabalho do professor ao ter 

que “se dividir” entre várias escolas/turmas, aumentando a quantidade de estudantes sob sua 

responsabilidade, elevando o número de planos de aula a serem preparados, de atividades e de 

avaliações que precisam elaborar e corrigir, bem como a quantidade de diários e de outros 

instrumentos da burocracia que necessitam preencher. Nesse caso, o deslocamento dos 

professores de suas casas até o local de trabalho – ao terem suas jornadas de trabalhos diluídas 

em várias escolas – também aumenta de maneira significativa.  

Por tudo o que foi anunciado nesta dissertação, os dois aspectos citados – intensificação 

do trabalho docente e deslocamento realizado pelos professores de suas casas até os locais de 

trabalho – precisam ser analisados em profundidade. Embora fosse do nosso interesse 

compreender um pouco mais este assunto, não foi possível corresponder a esta expectativa, em 

virtude da dificuldade de encontrar literatura relacionada à temática. Como não dispúnhamos 

de muito tempo para permanecer nesta busca, optamos por retomar este assunto em outra 

ocasião. 

Afirmamos, contudo, que nossa intenção nesta investigação não foi a de construir um 

quadro que pudesse generalizar as questões que envolvem o abandono da carreira docente, pois 

entendemos que tal decisão abrange, principalmente, questões de carácter subjetivo. Antes, 

porém, nosso desejo é criar espaço para que professores que evadiram do magistério pudessem 

ser ouvidos e, assim, quem sabe, produzir novos conhecimentos sobre o assunto, sensibilizar e 
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mobilizar professores, pesquisadores e gestores das políticas educacionais, a fim de minimizar 

o quadro da desistência da profissão. 

Partindo desta compreensão, nos dedicamos a compreender, a partir dos dados coletados 

nas entrevistas, como se deu a escolha da profissão por cada participante e em seguida 

mergulhamos nos aspectos ligados ao desenvolvimento do trabalho docente: acolhimento, 

condições de trabalho encontradas e primeiras impressões a respeito da sala de aula. Todos 

esses dados foram nos fornecendo pistas para que pudéssemos chegar até a/as motivação(ões) 

principal(is) para o desinvestimento na carreira. 

Os relatos indicam que a decisão de abandonar a carreira não foi tomada de maneira 

fácil e simples por nenhum professor. Assim como se tornar professor é um processo, deixar de 

ser professor também o é (LAPO e BUENO, 2003).  Muitos são os aspectos considerados, tendo 

em vista que a escolha de uma profissão envolve elementos internos, de preferências pessoais, 

das características de cada sujeito e elementos externos, relacionados à família, à condição 

socioeconômica, política, cultural (VALLE, 2006). A partir deste ponto trazemos duas 

reflexões: 1) os processos de formação das novas gerações mobilizam investimentos de caráter 

pessoal, profissional e monetário, seja no sentido público e/ou familiar. Ao abrir mão da 

profissão docente estes investimentos se “perdem” gerando comprometimentos em diferentes 

dimensões; 2) as escolas e, especialmente, os alunos desses professores terão que encontrar 

meios de superação para sua ausência, o que nem sempre é simples de ser resolvido tendo em 

vista os vínculos que se formam e o quanto isto pode interferir e comprometer os processos de 

aprendizagem das crianças e dos adolescentes.    

Em nossa investigação, verificamos que os fatores que são ponderados na decisão de 

escolher uma profissão, são também considerados quando se decide que é chegada a hora de 

abandonar o magistério. Por isso, tal processo é vivenciado de maneira ambígua e dolorosa 

pelos professores. Os investimentos já citados e muitas vezes o sonho antigo de lecionar, de 

ajudar na formação das novas gerações, acabam por se perder no caminho.  

O posicionamento dos professores em relação a um possível afastamento definitivo das 

suas funções, ainda gera dúvidas e incertezas. Quando perguntados se pensam em retornar ao 

magistério e se, caso recebessem tal convite, o aceitariam, apenas um professor respondeu de 

maneira negativa. Os demais professores pensam em retornar às salas de aulas, afirmando que 

assim o fariam se encontrassem condições diferenciadas daquelas que encontraram no período 

em que atuaram na docência. A professora Cilene deixou claro que, ainda que tenha solicitado 

exoneração de sua matrícula como professora, não abandonou a profissão.  
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Também foi a resposta de Cleison para esta questão que nos fez chamar de professores 

os colaboradores desta pesquisa, ainda que todos estivessem afastados do magistério, atuando 

em outras profissões. Entendemos, assim como o citado participante deste trabalho, que 

professor se é, não se está. Pensar desta forma nos permite ter uma “esperança equilibrista”, 

acreditando, como também manifestou Cilene, que momentos de crise são importantes para o 

rompimento com o que não está dando certo e é nestes momentos que abrimos espaço para 

novas possibilidades. 

Muitas são as possibilidades que novas pesquisas dedicadas à temática podem criar para 

a formação e o trabalho dos professores. O acesso aos resultados destes estudos pode suscitar a 

revisão dos modelos adotados pelas próprias licenciaturas e a alteração dos seus 

encaminhamentos pelas secretarias de educação e escolas.  

Dito isto, apresentamos nossa pretensão de realizar uma nova investigação sobre o 

abandono do magistério, de maneira mais detalhada e ancorada em abordagens metodológicas 

de tipo misto, que envolvam aspectos quantitativos e qualitativos, para que tenhamos 

compreensão acerca do número de professores que redirecionaram suas atividades profissionais 

nas diferentes regiões do Brasil, as razões que os levaram a tal ruptura, as estratégias que 

adotaram antes de assumir esta decisão, os tipos de apoio que receberam e o montante financeiro 

investido e “desperdiçado” em decorrência da desistência da profissão, entre outros aspectos.  

Sabemos que esta é uma tarefa complexa, mas os resultados de tal investigação nos 

permitiriam ter uma dimensão numérica, quantitativa, do quadro do abandono da docência na 

realidade brasileira. Possibilitariam, também, compreender os fatores de natureza subjetiva, 

implicados neste contexto e entender as razões que levaram professores das diferentes regiões 

brasileiras a tomar esta decisão, assim como analisar os desdobramentos desencadeados por 

esta decisão. 

Por fim, nosso desejo é de que os retratos do magistério no Brasil possam contribuir não 

somente para a resistência, mas para a edificação de um trabalho digno e de qualidade, como 

merecem nossos professores. Que novos retratos revelem as potencialidades da educação e se 

traduzam na realização das perspectivas do que almejamos que venha a ser: condições 

adequadas de trabalho e valorização da carreira docente! 
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ANEXO 1 

 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

Prezado(a) Sr(a). Secretário(a) de Educação,  

 

Na condição de Professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal 

Fluminense/Niterói-RJ, leciono para turmas da graduação e do Programa de Pós-graduação - 

Mestrado em Educação (PPGE) e atualmente oriento a Professora Daniele Rodrigues dos 

Santos. A referida Professora é mestranda e tem se dedicado ao desenvolvimento de uma 

pesquisa intitulada “Entre descobertas e sobrevivências desisti da profissão: um panorama 

acerca do abandono do magistério”, que tem por finalidade identificar e analisar os elementos 

mais significativos apontados por professores iniciantes acerca das razões pelas quais 

abandonaram o magistério. Acreditamos que os resultados desta pesquisa favorecerão o 

entendimento das relações entre a formação dos professores e o início da carreira. Isso, 

provavelmente, nos auxiliará a elaborar propostas que ajudem a reduzir as dificuldades que 

ocorrem neste período inicial. Para tanto, necessitamos da sua colaboração no sentido de nos 

fornecer os nomes e os contatos (telefones e/ ou e-mails) dos professores que pediram 

exoneração nos últimos 36 meses. Assim poderemos procurá-los e agendar uma conversa que 

nos permita desenvolver esta pesquisa. Recomendamos que estas informações sejam enviadas 

para o seguinte e-mail: nielemp23@gmail.com.Caso isto não seja possível solicitamos a 

gentileza de repassar esta carta aos professores que pediram exoneração (nos últimos 36 meses), 

tendo em vista que poderão se disponibilizar a colaborar conosco. Neste caso, pedimos aos 

próprios professores que também nos procurem pelo e-mail indicado (nielemp23@gmail.com). 

Esclarecemos que a participação de todos/as é voluntária e imprescindível para o andamento da 

pesquisa. Garantimos a confidencialidade das informações adquiridas, assim como a 

privacidade da identificação de todos(as), seja na dissertação de mestrado que estamos 

elaborando ou nos trabalhos acadêmicos a serem publicados/apresentados em eventos. 

Acrescentamos, ainda, que estamos à disposição para esclarecer possíveis dúvidas por meio do 

e-mail já informado ou pelo contato telefônico (21) 99771-1087. Na certeza de sua atenção e 

atendimento, agradecemos antecipadamente. 

 

 

Niterói, 03 de maio de 2018. 
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APÊNDICE A 

Roteiro de Entrevista 

I - Dados pessoais e formação acadêmica 

Nome: ______________________________________________________________  

Idade: _________  

Gênero: __________________ 

Formação: (  ) Magistério/ Curso Normal  (  ) Licenciatura: _________________ 

Especialização (   ) _____________________________________________________ 

Mestrado (   )  _____________________  Doutorado (   ) ____________________ 

Cursou a formação inicial em instituição privada ou pública? _________________ 

Possui outra graduação? (   ) sim       (   ) não 

Em caso afirmativo, qual? _____________________ 

Trabalha atualmente? Em caso afirmativo, onde trabalha e qual função exerce? 

____________________________________________________________________ 

Antes de ocupar este cargo, já trabalhou em outro lugar? Qual/Quais e por quanto tempo? 

____________________________________________________________________ 

 

 

II - Experiência profissional no magistério: informações gerais 

 

Em relação à sua experiência como professor, gostaria que comentasse qual/quais foi/foram 

o(s) lugar(es) onde você trabalhou –   

Instituição(ões): _________________________________________________________ 

Durante quanto tempo trabalhou como professor (em cada 

instituição)?_______________________________________________ 

Por que razão escolheu esse(s) lugar(es)?____________________________________ 

Qual era a sua carga horária de Trabalho? _________________________ 

Quais disciplinas ministrava? _________________________ 

A(s) escola(s) pertencia(m) a qual(ais) esfera(s)? (  ) Municipal  (   ) Estadual   (   ) Federal   (   

) Particular     (   ) Outra  __________________________ 

Situação na carreira: (   ) Contratado   (   ) Efetivo/concursado      (    ) outros 

Área de atuação: (  )Educação Infantil  (  )Fundamental I   (  )Fundamental II   (  )Ensino Médio 

Qual série/ano de escolaridade?______________________________ 

Por que assumiu esta série/ano? 

______________________________________________________________________ 
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III - A escolha da profissão 

Gostaria que você falasse um pouco sobre os motivos que o/a levaram a se tornar professor (a), 

ou seja, 

a) Quando iniciou a licenciatura, você desejava ser professor (a)? Porquê? Em caso 

de resposta negativa, o que desejava ser? O que o/a fez mudar de opção? 

b) Depois de formado/a, o que o/a levou a ingressar no magistério? 

IV - O percurso inicial 

 

Gostaria que você falasse um pouco a respeito do início do trabalho como professor 

(a), ou seja: 

a) Quando você foi contratado/a, o que passou pela sua cabeça? Algo em especial 

causou preocupação?  

b) Quais foram os aspectos que você considera mais marcantes no exercício desta 

profissão? 

c) O que mais o alegrava e o que mais o entristecia/aborrecia no seu trabalho? 

d) Quais foram os desafios e enfrentamentos que vivenciou naquele período? 

e) De que modo procurou resolver essas dificuldades/desafios? 

f) Você sentiu alguma insegurança no período em que atuou como professor (a)? 

Em que momento isto aconteceu? 

g) Durante o período em que trabalhou como professor (a), você pediu ajuda ou 

recebeu auxílio espontâneo de alguém (da própria escola ou de outro lugar)? 

Quem o/a ajudou e como foi?  

V - Acolhimento e condições de trabalho 

 

Gostaria que você falasse um pouco sobre como foi a sua chegada na escola, isto é, 

a) Como foi recebido/a na escola? Quem o/a recebeu no primeiro dia? 

b) Antes do início das aulas e do contato com os estudantes, você recebeu 

orientações sobre 

• A estrutura da escola, os ambientes e o material didático-pedagógico? 

• O currículo, o Planejamento Político Pedagógico, as reuniões de 

planejamento? 

• Os serviços de apoio ao professor e ao estudante? 

• Regras de funcionamento, como horários, regimento, procedimentos 

administrativos, pedagógicos, disciplinares? 

 

c) Em caso afirmativo – Quem forneceu esses esclarecimentos? 

 

d) Em caso afirmativo – De algum modo, isso te ajudou? Por quê? 

 

e) Qual a sua percepção sobre as relações estabelecidas no ambiente escolar 

• Entre professores e equipe gestora? 

• Entre professores iniciantes e professores experientes? 
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• Entre professores e estudantes? 

• Entre professores e demais funcionários da escola? 

• Entre professores e pais/responsáveis de estudantes? 

 

VI - Contribuições da formação inicial para o exercício do magistério 

 

De acordo com a sua experiência como professor(a), como você avalia sua formação 

inicial (seu curso de licenciatura)? 

a) O que você considera que tenha sido importante para a sua profissão? Por 

quê? 

b) O que avalia que poderia ter sido melhor? 

c) O que faltou? 

d) Do seu ponto de vista, como a formação inicial deveria ter sido encaminhada 

para que você se sentisse (mais) seguro na realização do trabalho em sala de 

aula? 

e) Você acredita que existe alguma relação entre o curso de licenciatura que 

você concluiu e a maneira como trabalhava como professor? Comente: 

 

VII - Desenvolvimento profissional 

 

No período em que atuou como professor, você: 

a) Participou de alguma atividade relacionada à profissão, como por exemplo, 

• Cursos ou oficinas sobre a disciplina que ministrava ou sobre metodologias 

de ensino? 

• Cursos ou oficinas sobre temas relacionados à educação? 

• Conferências, seminários ou palestras sobre educação? 

• Início/desenvolvimento ou conclusão de cursos de especialização, mestrado 

ou doutorado na área do ensino/da aprendizagem/da docência e ou outra? 

• Participou de grupos de estudo/pesquisa/extensão dentro e/ou fora da 

escola? 

• Estudou ou buscou informações em fontes da área da educação (livros, sites, 

blogs, redes sociais, e etc.) com a finalidade de compreender e/ou resolver 

questões do seu trabalho ou mesmo para conhecer outras perspectivas 

profissionais? 

➢ Em caso de resposta afirmativa a um ou mais itens acima, pedir que 

explique quais foram as experiências vividas a esse respeito e 

perguntar: Você considera que houve contribuições dessa(s) 

atividade(s) para a sua atuação como professor (a)? 

b) Recebeu orientação, acompanhamento e/ou apoio de outro professor ou 

supervisor, organizados de maneira formal pela escola? 
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VIII - Abandono da profissão 

Gostaria que você falasse um pouco sobre a decisão de deixar o magistério, isto é, 

a) Antes de sair definitivamente da sala de aula, houve algum momento de 

afastamento temporário (licença médica, licença sem vencimento, outros)? 

b) De que modo isso aconteceu e por quanto tempo você ficou afastado/a? 

c) Qual foi ou quais foram os motivos que levaram você a tomar a decisão de 

desistir da docência como profissão? 

d) Como essa ideia de sair da profissão foi se constituindo? 

e) O que mais pesou para que você chegasse a esta decisão? 

f) Há quanto tempo você não trabalha como professor, em instituições de 

ensino? 

g) Já pensou em retornar? Por quê? 

h) Se hoje, você recebesse um convite para retornar ao trabalho como 

professor, você aceitaria? Por quê? 

i) De modo geral, como você enxerga a profissão docente na atualidade? 

j) Imaginando que fosse possível voltar no tempo e a pessoa que você é hoje 

encontrasse o/a jovem que você era quando estava iniciando o curso de 

licenciatura, o que diria a você mesmo(a)? 
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APÊNDICE B 

 

                                UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a) da pesquisa “Entre 

sobrevivências e descobertas, desisti da profissão: um panorama acerca do abandono do 

magistério”, de responsabilidade da pesquisadora Daniele Rodrigues dos Santos, mestranda 

do Programa de Pós-graduação em Educação, da Universidade Federal Fluminense, orientada 

pela professora Dra Mônica Vasconcellos. A pesquisa tem por objetivo geral identificar e 

analisar os elementos mais significativos, apontados por professores iniciantes, acerca das 

razões pelas quais abandonaram o magistério. Os objetivos específicos delineados são: 

identificar elementos ligados às experiências profissionais vivenciadas por professores novatos 

durante o período no qual atuaram na educação básica; levantar, descrever e analisar 

informações que revelem os motivos pelos quais os professores selecionados desistiram da 

docência; cotejar as informações relacionadas às experiências vividas no começo da carreira 

àquelas relativas às razões que os levaram a abandonar o magistério; estabelecer um paralelo 

entre os pontos de vista expressos pelos iniciantes e os estudos desenvolvidos durante a 

formação inicial. 

Para que a investigação ocorra solicitamos sua colaboração, no sentido de nos conceder 

uma entrevista individual que será pautada pela utilização de um roteiro semiestruturado 

previamente elaborado pela pesquisadora, em acordo com os objetivos informados. Alertamos 

que sua participação é voluntária e que você terá a liberdade de se recusar a responder e/ou 

comentar os temas abordados, independentemente das suas justificativas. Sua identidade será 

tratada de maneira sigilosa, ou seja, não haverá identificação nominal, a menos que seja da sua 

vontade. Como a entrevista será gravada em áudio, o material ficará em poder da pesquisadora, 

tendo em vista a necessidade de analisá-lo para que o referido estudo seja finalizado. 

Após ser esclarecido sobre o assunto, no caso de você aceitar fazer parte deste estudo, 

solicitamos que assine as duas vias deste documento. Uma delas é sua e a outra permanecerá 

sob os cuidados da pesquisadora responsável. 

 

CONSENTIMENTO 

Eu, ____________________________________________________________, RG nº 

________________________________, declaro ter sido informado(a) e concordo em 

participar da pesquisa descrita acima. Quanto ao meu nome, sou (  ) favorável 

(   ) desfavorável a sua utilização na dissertação, em outros materiais bibliográficos decorrentes 

desta pesquisa, bem como em eventos nos quais a investigação será divulgada. 

                                                            Niterói, _______ de ________________ de 2019. 

___________________________                                  __________________________ 

                Participante                                                         Daniele Rodrigues dos Santos 

                                                                                             Pesquisadora Responsável 
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APÊNDICE C 
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APÊNDICE D 

RETRATOS DO ABANDONO DO MAGISTÉRIO 

Todo caminho da gente é resvaloso. Mas também, cair não prejudica demais – a gente 

levanta, a gente sobe, a gente volta!... O correr da vida embrulha tudo, a vida é assim:  

esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é 

coragem. 

Guimarães Rosa 

 

 

 

 

 


