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A organização deste dossiê surge a partir de resultados da investigação de pós-doutorado 
que Amanda Oliveira Rabelo realizou na UFRJ, sob a orientação da Professora Ana Maria 
Monteiro, projeto intitulado “O apoio ao docente em início de carreira: impactos na inserção 
profissional do programa residência docente do Colégio Pedro II e de outros programas 
nacionais e internacionais”. 

Com este projeto tivemos a proposta principal de divulgar a importância de oferecer 
apoio aos professores iniciantes para uma melhor atuação profissional e até como forma de 
diminuir a desmotivação e o abandono docente; a necessidade de se ampliar as poucas 
experiências existentes nesta área no Brasil; a necessidade de se pesquisar sobre estas 
experiências no Brasil e no mundo, de forma contextualizada, para que se possa analisar as 
melhores formas de se ampliar o oferecimento de apoio aos professores iniciantes do Brasil, 
compartilhando os resultados da nossa pesquisa e propondo ações que revalorizem as 
existentes e promovam a ampliação do número de ações, de beneficiados e de financiamento. 

Ampliando tais objetivos para este dossiê pretendemos que os conhecimentos históricos 
e reflexões atuais sejam divulgadas e estejam acessíveis não só a pesquisadores/as e 
estudantes destas temáticas, mas também aos docentes em prática escolar na educação básica 
e demais interessados nos temas discutidos.  

Este dossiê é proveniente de resultados de projetos financiados pela FAPERJ e CNPQ e 
recebeu artigos e ensaios de convidados de alta competência acadêmica neste campo de 
investigações. Pretende sensibilizar ao debate pessoas preocupadas com estas temáticas e, 
por tal motivo propomos reflexões que possam ir além das questões teórico-políticas que 
permitam também a docentes refletir sobre a sua situação profissional. 

A importância do tema desse dossiê se destaca, inicialmente, pelo fato de que seja de 
conhecimento geral que a entrada no mundo do trabalho nunca é fácil, para professores 
recém-formados essa entrada tem se tornado cada vez mais assustadora, desgastante, gerando 
um sentimento de que se encontram sozinhos e despreparados para a realidade que se 
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apresenta. Apesar de já terem estagiado na sua formação inicial, quando os docentes iniciam 
a sua atividade profissional enfrentarão a realidade diária de trabalho como professores 
qualificados, responsáveis pela sala de aula. Neste sentido nos lembramos da seguinte 
situação para ilustrar a necessidade de não deixarmos os docentes solitários neste momento: 

 
Há um ditado chinês que diz que, se dois homens vêm andando por uma estrada, 
cada um carregando um pão, e, ao se encontrarem, eles trocam os pães, cada 
homem vai embora com um; porém, se dois homens vêm andando por uma 
estrada, cada um carregando uma idéia, e, ao se encontrarem, eles trocam as 
idéias, cada homem vai embora com duas (Cortella, 1999). 
 

Com base no ditado chinês, descrito por Cortella na citação acima, desejamos afirmar a 
importância da troca de conhecimentos entre os indivíduos, principalmente no caso dos 
professores dos anos iniciais do ensino fundamental e da educação infantil, já que o modelo 
da monodocência2 os deixam sozinhos na sala de aula. Certamente vão se sentir fortalecidos 
no cotidiano do seu trabalho se as suas ideias forem trocadas com a de outros. Sozinhos eles 
podem refletir e ter uma ideia, mas se refletirem com outras pessoas, com certeza os dois 
sairão com mais ou melhores ideias.  

Cochran-Smith (2012) chama a atenção para o fato de que por muitos anos, o ensino tem 
sido considerado um tipo de “trabalho privado”. De acordo com esta autora,  

 
…embora esta visão tenha se modificado em algumas escolas, a docência tem sido 
ensinada ao novos professores, estudada pelos pesquisadores e avaliada pelos 
administradores como uma atividade altamente individual e privada, algo que 
acontece geralmente atrás das portas fechadas de salas de aula individuais e de 
forma isolada em relação a outros professores e colegas. A privatização tem 
tornado a docência um trabalho solitário e isolado, mas – tem garantido uma certa 
autonomia e privacidade em relação ao escrutínio de outros. (Little, 1990; 
Cochran-Smith and Lytle 1993) (Cochran-Smith,2012) 
 

Outras pesquisas demonstram que os professores das séries posteriores, apesar de não 
trabalharem sozinhos com a turma de alunos, sentem-se também solitários, dificilmente 
compartilhando com os seus pares os seus sucessos e dificuldades. 

Enfim, na realidade a troca de ideias entre os professores está longe de acontecer. 
Conforme descreve Lima (2004), os estudos sobre professores iniciantes na carreira têm 
demonstrado que tais professores estão cada vez mais sozinhos, responsabilizando-se 
individualmente pela sua sobrevivência na profissão, sentindo-se despreparados, o que ainda 
é aumentado quando lhes são atribuídas as turmas consideradas mais “complicadas” e 
“problemáticas”, que os professores mais antigos/experientes não desejam. Ou seja, eles têm 
que passar por uma “prova de fogo” para continuar na profissão pois, mesmo já tendo 
estagiado na sua formação inicial, quando iniciam a sua atividade profissional enfrentarão a 
realidade diária de trabalho como professores qualificados, responsáveis pela sua turma na 
sala de aula mas, na maioria das vezes, sozinhos. 



Indução profissional: desafios e experiências entre formação e profissão docente 
 

 
7 

Esta “prova de fogo” não acontece somente no Brasil, como relatam alguns estudos. 
Riggs e Sandlin (2007) mostram que na Califórnia (EUA) existe uma resistência em dar 
menos desafios aos novos professores do que aos professores veteranos, pois alguns querem 
que os mais novos “paguem as suas dívidas”, sendo desafiados como um teste para que só 
continuem na profissão os fortes. Nóvoa (2017a, p. 14) lamenta que “Infelizmente, em muitos 
países, ainda continuam a lançar-se os jovens professores para as escolas, e para as piores 
escolas e situações, sem um mínimo de apoio ou de enquadramento. É inaceitável. Tanto as 
instituições universitárias como os responsáveis políticos têm de conceder uma atenção 
redobrada à indução profissional.”  

Huberman (2000, p. 39) chamou os três primeiros anos de docência de fase de entrada, 
sendo caracterizados por uma fase de sobrevivência, descoberta e exploração. A 
sobrevivência se dá com um choque com o real, um confronto inicial com a complexidade 
profissional, envolvendo as preocupações consigo mesmo, os desencontros entre os ideais e 
as realidades e o enfrentamento das dificuldades do contexto escolar. A descoberta traduz o 
entusiasmo do início de carreira, experimentações e a exaltação pela responsabilidade 
assumida, por constituir parte de um corpo profissional. Soma-se a estes aspectos a 
exploração que pode ser fácil ou problemática, sendo limitada, portanto, por questões de 
ordem institucional. 

Silva (1997, p. 53) também descreve que este início de carreira acontece sempre junto 
com um “choque com a realidade”, resultante das diferenças encontradas entre a formação 
inicial e o que acontece na realidade. Para o autor a expressão “choque com a realidade”, 
aplicada aos professores em início de carreira traduz o impacto por eles sofrido quando 
iniciam a profissão e que poderá perdurar por um período de tempo. 

No entanto, tal choque de realidade por muitas vezes não tem sido acompanhado de 
sobrevivência na profissão, mas sim de desistência, pois, conforme alguns dados têm 
demonstrado, há uma alta taxa de abandono da profissão, principalmente no início da carreira 
(ver por exemplo: OCDE, 2006; COCHRAN-SMITH et al, 2012; LAPO & BUENO, 2003; 
BRITTON et al, 1999; CRUZ et al, 1988; ALVES, 1997). Além disso, muitos dos professores 
que não abandonam a profissão, continuam na carreira sofrendo o que Esteve (1992, p. 65; 
162-163) denomina de “mal-estar docente”, uma “enfermidade social” que o autor designa 
como “o conjunto de consequências negativas que afetariam o professor a partir da ação 
combinada das condições psicológicas e sociais em que se exerce a docência” (ver mais em 
RABELO, 2010).  

Com o objetivo de superar tais problemas e mostrar a importância do professor, a OCDE 
realizou uma “[…] revisão de políticas para professores, para ajudar os países a compartilhar 
iniciativas inovadoras e bem-sucedidas e para identificar opções de políticas para atrair, 
desenvolver e reter professores eficazes” (2006, p. 3). Neste estudo discute-se a profissão 
docente em âmbito internacional a partir de um levantamento feito em vinte e cinco países3 
que participaram do projeto lançado em 2002. Na descrição deste estudo, aponta-se que os 
altos índices de abandono de professores geram custos tanto para o indivíduo quanto para o 
sistema escolar envolvido, também reduzindo a autoconfiança e eficácia, tendo repercussões 
na educação de uma forma geral, a curto e longo prazo. A falta de uma política de apoio ao 
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professor iniciante também gera insegurança no emprego, falta de motivação consigo mesmo 
e com o grupo de profissionais. 

O relatório da OCDE (2006, p. 124) destaca que algumas pesquisas e trabalhos de apoio 
para professores iniciantes têm apontado a qualidade da experiência profissional nos 
primeiros anos da docência como influência crucial sobre a probabilidade de abandono da 
profissão, destacando que o investimento neste apoio é consideravelmente baixo, frente a 
outros investimentos na educação. O relatório também cita que nos EUA alguns distritos 
conseguiram reduzir a queda no número de professores iniciantes em mais de dois terços ao 
disponibilizar orientadores especializados durante seu primeiro ano, auxiliando a aplicar o 
conhecimento adquirido na formação à complexidade do ensino em sala de aula (ver 
ZEICHNER, 2010).  

Várias questões podem ser apontadas e discutidas para que exista este grande número de 
desistências dos professores, como as mudanças no papel do professor, no papel da escola, 
nos conhecimentos a serem trabalhados, nas tecnologias, no papel e tipo de alunos, nas 
mudanças da sociedade como um todo, no individualismo, na família, e etc. Não 
desenvolveremos a discussão sobre estas questões, porque cada uma destas implica 
discussões mais aprofundadas que fogem ao escopo deste trabalho. 

Todavia, é fato que ser professor no século XXI não é igual a ser professor no século 
XIX nem no XX, ou seja, as estratégias existentes no passado não dão conta da atividade 
docente nos dias atuais e, para formular novas estratégias, é preciso cada vez mais uma maior 
reflexão sobre a prática pedagógica. Mas tal reflexão pode ser muito mais produtiva com o 
apoio de alguém mais experiente e capaz que possa dialogar com o docente sobre os seus 
problemas, mostrando que ele não está sozinho neste processo.  

No levantamento da OCDE (2006), entre os 25 países investigados apenas dez indicaram 
ter programas obrigatórios de iniciação à docência. Na Austrália (alguns Estados), Coréia do 
Sul, França, Grécia, Inglaterra, País de Gales cabe à escola receber os novos professores com 
programas de iniciação. Na Irlanda do Norte, Japão e Suíça a iniciação é feita entre 
instituições de formação de professores e escolas (também em Israel, só que a participação 
não é obrigatória). Alguns fazem parceria com associações de professores. Na Escócia, a 
participação não é obrigatória, fica a critério do professor, mas neste caso geralmente a 
maioria participa. Coréia do Sul, Grécia e Noruega desenvolvem iniciativas diferentes. Em 
oito locais (Alemanha, Áustria, Bélgica Fl, Bélgica Fr, Chile, Finlândia, Hungria, Irlanda) 
não há programas formais. O estudo conclui que a: 

 
importância essencial de programas de iniciação para novos professores nos 
primeiros anos de sua carreira é amplamente reconhecida. Em programas bem-
sucedidos, professores orientadores em escolas oferecem orientação e supervisão 
para professores iniciantes, em estreita colaboração com a instituição de educação 
inicial de professores. Segundo essa abordagem, os anos iniciais da carreira 
docente são vistos como uma extensão do período de capacitação, ou como uma 
forma de estágio, e exigiriam interação estreita e continuada com a instituição de 
educação de professores; e nas escolas, com orientadores capacitados e bem-
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informados. Esses orientadores oferecem apoio em serviço, identificam falhas no 
conhecimento relacionado a uma disciplina específica, em estratégias de 
gerenciamento de sala de aula e em outros processos pedagógicos (OCDE, 2006, 
p. 144). 
 

Tais auxílios são internacionalmente chamados de programas de “indução profissional” 
e são definidos “como o suporte que é dado aos professores iniciantes após o término do 
programa formal de formação inicial de professores no início do seu primeiro contrato como 
professor na escola” (SNOECK et al., 2010).  

Apesar de Nóvoa (2017a, p. 14) esclarecer que a raiz etimológica do conceito de indução 
implicar a ideia de “introduzir” ou “levar a outro lugar”, o que levaria a considerar toda e 
qualquer acção de formação como “indução profissional”, “na literatura especializada, o 
conceito tem sido utilizado, sobretudo, para caracterizar a fase inicial de trabalho docente, 
como professores principiantes ou iniciantes”.  

Vários pesquisadores (VEENMANN, 1984; BRITTON et al, 1999; MARCELO, 1999; 
PAPI e MARTINS, 2008; CORRÊA e PORTELLA, 2012; CARDOSO e FERREIRA, 2008; 
LIMA, 2004; NONO & MIZUKAMI, 2006; ZEICHNER, 2010; entre outros) já concluíram 
que os professores em início de carreira precisam ser acompanhados por professores 
capacitados e experientes, tanto para que estejam em contínua formação, para que possam ter 
apoio para superar as dificuldades que irão encontrar como iniciantes na profissão, para 
facilitar a entrada na profissão docente como para reduzir a probabilidade de abandono da 
carreira. Entretanto, como já indicamos, ainda há poucas iniciativas neste sentido, ou seja, 
em geral eles se formam e não tem apoio no seu início de carreira. 

Embora as iniciativas ainda não sejam largamente implementadas, os esforços em 
diferentes países, e conforme também especificado na publicação da Eurydice (20024), 
demonstram uma tendência mundial para implementar estes esforços. Ora, se tantas 
iniciativas internacionais são implementadas, mesmo que possamos discutir as suas 
estratégias, porque não implementar tais iniciativas que podem trazer contribuições tão 
grandes para a educação como um todo e, principalmente, para o professor na sua carreira 
profissional? 

A publicação da Eurydice (2002) cita políticas e programas de apoio a novos professores 
em países como a Polônia, Inglaterra, Espanha, Áustria, Finlândia, Bélgica, França, Estônia, 
Hungria, Chipre, Grécia, Itália, Irlanda do Norte, entre outros; explicando o tipo de apoio e 
supervisão que fazem, bem como duração, carga horária, entre outros aspectos. Este 
documento menciona que Alemanha, Luxemburgo e Portugal estão debatendo a necessidade 
de introduzir medidas formais para assegurar que os docentes que acessam à profissão 
recebam apoio, iniciando propostas e debates nesta linha.  

Entretanto, a pesquisa mostra que a estratégia de inserir os professores no mercado de 
trabalho já acontece em Portugal na fase final da qualificação, ou seja, no processo de 
formação inicial de professores diretamente ligado ao Processo de Bolonha, no qual a 
formação se dá com três anos de licenciatura (nível de graduação) e dois anos de mestrado, 
com caráter profissionalizante. Assim, no mestrado de 2o. ciclo, após ter a formação inicial, 
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o estudante tem uma carga horária de prática de ensino supervisionada proporcional a 40% 
do seu curso, apresentando no final uma dissertação acerca de sua iniciação à prática 
profissional5. 

Além disso, o documento “Política de Formação de Professores em Portugal” 
(PORTUGAL, 2007), elaborado pela Direção Geral dos Recursos Humanos da Educação, 
exara sobre o período de indução profissional que “todos os professores participam num 
programa de integração na profissão eficaz ao longo dos três primeiros anos em funções/ no 
exercício da profissão”. Este período está presente na reforma da regulação do acesso à 
docência em escolas públicas desde 2007. De acordo com este documento, o professor deve 
ser apoiado por um professor titular que, preferencialmente, possua formação especializada 
na área de organização e desenvolvimento curricular ou de supervisão pedagógica e formação 
de formadores. Ou seja, é enfatizada a necessidade de apoiar o professor iniciante, bem como 
integrar a formação inicial dos professores, a indução e o desenvolvimento profissional 
contínuo ao longo da carreira. 

Assim, o fato deste apoio aos professores iniciantes já ser documentado, iniciado, 
apontado e discutido representa um avanço, um primeiro passo no sentido de uma efetivação 
desta medida na realidade deste país, apesar de ainda não ter sido totalmente implementada, 
como foi em outros países. 

No Brasil, o apoio ao professor iniciante se encontra na forma de Projeto de Lei no. 6 do 
Senado de 20146, aprovado em abril de 2016, mas que ainda precisa ser aprovado na Câmara 
dos Deputados e sancionado. Tal projeto, que resgata dois projetos de lei anteriores, institui 
a Residência Pedagógica como etapa posterior à formação inicial para os professores da 
educação básica com até três anos de formados, com supervisão da escola e coordenado por 
instituição de ensino superior. Tal projeto prevê bolsa de estudo aos docentes, supervisores e 
coordenadores e uma carga horária de 1600 horas dividida em dois períodos de 800 horas. 
Porém, não torna esta residência obrigatória para todos professores recém-formados, mas 
uma opção a alguns poucos, que terão um diploma de pós-graduados após participarem da 
residência. 

Tal nome, em analogia à Residência Médica, remete a um período de acompanhamento 
ao docente iniciante como política de formação docente, conforme podemos perceber na 
explicação abaixo: 

 
Instituída pelo Decreto nº 80.281, de 5 de setembro de 1977, a residência médica 
é uma modalidade de ensino de pós-graduação destinada a médicos, sob a forma 
de curso de especialização. Funciona em instituições de saúde, sob a orientação 
de profissionais médicos de elevada qualificação ética e profissional, sendo 
considerada o “padrão ouro” da especialização médica. (BRASIL, 2017) 
 

De acordo com a Resolução CNRM 01/81: “Os programas de Residência Médica terão 
a carga horária mínima de 2.800 e máxima de 3.200 horas anuais”. Tendo a duração de 2 a 4 
anos, alguns com o pré-requisito de ter realizado antes outra residência médica. Cabe destacar 
ainda que a formação inicial médica exige um estágio curricular interno para os estudantes 
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de medicina, chamado de “internato” (que varia de 1.600 a 6.135 horas), com a obrigação de 
equivaler a 35% da carga horária do curso. Em contraposição, no curso de Pedagogia, os 
futuros professores têm a obrigatoriedade de fazer 400 horas de prática de ensino, o que 
corresponde a menos de 10% da carga horária mínima dos cursos de pedagogia, e tal estágio 
é descontinuado, não é interno, ou seja, o aluno não chega a acompanhar uma turma do início 
ao fim.  

Cabe destacar que essas iniciativas diferem da Residência Pedagógica que o governo 
federal elaborou em 2017 e lançou em edital em 2018, que “tem por objetivo induzir o 
aperfeiçoamento do estágio curricular supervisionado nos cursos de licenciatura, 
promovendo a imersão do licenciando na escola de educação básica, a partir da segunda 
metade de seu curso” (BRASIL, 2018). Esta iniciativa tem sido avaliada negativamente por 
vários pesquisadores da educação, instâncias e associações acadêmicas principalmente por 
ser uma forma de fornecer mão-de-obra barata para as escolas (ainda sem formação), por 
associar tal residência à Base Nacional Comum Curricular, que tem sido alvo de críticas pelo 
estreitamento curricular e associação com as avaliações de larga escala (ver por exemplo 
ANPED, 2017) além de efetuar uma utilização incorreta do termo residência, de acordo com 
as considerações de Nóvoa (2017b). 

De acordo com Nóvoa (2017b) a indução é um conceito geral de uma teoria, já a 
residência docente é um programa concreto que existe em uma instituição. Em alusão à 
residência médica, seria um programa que insere dentro da escola um aluno que acabou a 
formação. Na residência médica haveria uma dupla filiação com os médicos do hospital e os 
da Universidade (que muitas vezes seriam os mesmos que assumem as duas funções), e os 
médicos só teriam a cédula dos médicos ao terminar este período de residência (isto não é o 
que acontece na residência médica do Brasil, conforme vimos acima), em um movimento de 
aprender a profissão a partir das rotinas dos mais velhos, mas que também pode trazer alguma 
inovação para a profissão. Tal aprendizado se dá no local de atuação profissional sob 
supervisão. 

Utilizando o nome de residência docente encontramos nos EUA alguns programas. O 
National Center for Teacher Residencies (NCTR, 2018), criado em 2007, descreve a 
residência docente como programas de educação de professores em parceria que combinam 
um aprendizado rigoroso em todo o ano em sala de aula com conteúdo educacional de 
mestrado. Com base no modelo de residência médica dos EUA, criados em 2004, os 
programas de preparação de professores fornecem aos residentes a teoria do ensino e uma 
residência na escola, na qual eles praticam e aperfeiçoam suas habilidades e conhecimentos 
ao lado de um professor-mentor efetivo em uma sala de aula de alta necessidade. Os novos 
professores residentes recebem salários e se comprometem a ensinar em seus distritos por 
três ou mais anos além da residência. Os programas de residência se diferenciam em cada 
cidade onde se desenvolvem e, alguns, certificam para a docência sem um curso universitário. 
Estes últimos têm sido criticados por Zeichner (2016) por constituírem um projeto para 
desconstruir a preparação de professores oferecida pelas Universidades e expandir rotas 
alternativas independentes para ensinar.  
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No Brasil, está em andamento o Programa de Residência Docente, um projeto piloto que 
já foi financiado pelo Governo Federal/CAPES, no Colégio Pedro II (Instituição Federal de 
Ensino) e no Colégio de Aplicação da UFMG, projeto com excelentes resultados e que tem 
sido implementado desde 2012. 

Conforme descrito pela Capes (BRASIL, 2013, p. 12): 
 
Na Capes, o Programa Residência Docente é ainda um projeto-piloto que visa 
aprimorar a formação do professor da educação básica com até três anos de 
formado, oferecendo-lhe formação continuada, por meio do desenvolvimento de 
competências docentes in loco, num espaço-tempo educacional que une a escola 
onde atua o residente e a imersão em contexto escolar de reconhecida excelência, 
contribuindo, desta forma, para o desenvolvimento profissional do docente e para 
elevar o padrão de qualidade da Educação Básica. Os dois projetos aprovados 
estão localizados no Colégio Pedro II e no Colégio de Aplicação da UFMG. (…) 
A demanda pela ampliação do programa é grande por parte dos Colégios de 
Aplicação e por professores em exercício. 
 

Além deste Programa, registram-se experiências isoladas como a da Universidade 
Federal de São Carlos, com o Programa de Mentoria no Portal dos Professores (financiada 
pela Fapesp de 2004 a 2007) (PIERI, 2010). A Professora Marli André (2012) em pesquisa 
realizada no Brasil, além de algumas iniciativas de cursos para professores que passavam em 
concursos públicos, e de algumas iniciativas de parcerias entre universidade e escola como 
programas de inserção à docência para graduandos, encontrou somente dois programas que 
abrangiam alguns aspectos fundamentais de um programa de apoio aos professores 
iniciantes: os (as) das Secretarias Municipais de Campo Grande (MS) e de Sobral (CE).  

Também existem outros programas direcionados para a prática pedagógica durante a 
graduação, que embora forneçam um preparo para o início da carreira, não incluem o 
acompanhamento dos docentes nos primeiros anos de inserção na carreira. A Secretaria de 
Estado da Educação do Espírito Santo criou, em 2010, o Programa Bolsa Estágio Formação 
Docente (SEDU-ES, 2018). O Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado da 
Educação, regulamentou em 2013 o Programa de Residência Educacional, um programa de 
estágio remunerado direcionado para atender os estudantes das licenciaturas, os futuros 
professores (NAKAYAMA, BRITO, 2016). A UNIFESP também promove o Programa de 
Residência Pedagógica na formação inicial Curso de Pedagogia desde 2007 (POLADIAN, 
2014). 

Outro programa existente no Brasil para apoio a futuros professores é o PIBID que é 
uma iniciativa:  

 
para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a 
educação básica. O programa concede bolsas a alunos de licenciatura participantes 
de projetos de iniciação à docência desenvolvidos por Instituições de Educação 
Superior (IES) em parceria com escolas de educação básica da rede pública de 
ensino. Os projetos devem promover a inserção dos estudantes no contexto das 
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escolas públicas desde o início da sua formação acadêmica para que desenvolvam 
atividades didático-pedagógicas sob orientação de um docente da licenciatura e 
de um professor da escola (BRASIL, 2008). 
 

Entretanto, tal programa não acompanha os alunos depois de formados, nem mesmo é 
possibilitado a todos os futuros professores, pois o número de bolsas é cada vez mais 
limitado, e, em 2017, o PIBID foi reformulado para contemplar com bolsa de iniciação à 
docência somente os discentes que estejam cursando a primeira metade do curso de 
licenciatura, os seguintes seriam abrangidos pelas bolsas do novo “Programa de Residência 
Pedagógica”. 
 
 
Os artigos do dossiê 
 

Contudo, apesar das ações inovadoras no Brasil em termos de apoio ao professor 
iniciante terem demonstrado bons resultados e servirem de modelo para reflexão e 
implementação, consideramos que elas têm uma representatividade ínfima dentro de um país 
continental como o Brasil, precisando ser ampliadas e refletidas, sendo esta a intenção de 
todos os artigos que compõem este dossiê. 

Contemplando 9 artigos, sendo 6 artigos efetuados por pesquisadores brasileiros e 3 
realizados por pesquisadores de outros países, bem como 2 ensaios internacionais, este dossiê 
reúne artigos que possibilitam uma reflexão maior sobre o início da carreira docente e os 
apoios (sejam denominados de indução profissional ou residência docente) que estes 
docentes podem receber na sua iniciação profissional. 

Organizamos tais artigos não pela sua importância, pois consideramos que todos são 
importantes para a discussão da temática, trazendo contribuições cruciais para a compreensão 
da necessidade de apoio aos professores no início da sua carreira, mas pelos assuntos que 
discutem. 

Em primeiro lugar apresentamos os artigos que tratam do início da carreira docente, que 
são dos seguintes autores: Mariana de Oliveira Amorim e Ana Maria Ferreira da Costa 
Monteiro, da UFRJ do Rio de Janeiro, Brasil; Silmara Papi e Pura Lúcia Martins, da UEPG 
e PUCPR do Paraná, Brasil; e, por fim o artigo de Lisandra Príncipe e Marli André, da 
PUCSP de São Paulo, Brasil. Tais artigos discutem a especificidade do período de introdução 
dos professores na carreira docente e analisam as dificuldades que tais professores enfrentam 
neste período da carreira, quando encontram pouco apoio neste processo. 

O artigo “Narrativas de si” e afetos nos caminhos iniciais da docência em História, de 
uma das organizadoras deste dossiê, Ana Maria Ferreira da Costa Monteiro, em co-autoria 
com Mariana de Oliveira Amorim, discute o chamado “choque de realidade” que os docentes 
enfrentam no início de carreira, analisando tanto a discussão teórica sobre o início da carreira 
docente e o choque de realidade, como a docência compreendida como devir, como 
construção contínua, e que é analisada pelas autoras nas “narrativas de si” que os professores 
iniciantes tecem sobre si mesmos. No artigo, são focalizados os significados atribuídos pelos 
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mesmos a este momento de “entrada na carreira” e às relações com os alunos e qual o lugar 
do afeto na construção da profissionalidade, em uma valorização dos caminhos mais 
sensíveis nessa construção. 

Silmara Papi e Pura Lúcia Martins discutem, no artigo Professoras iniciantes e o 
trabalho coletivo em reuniões pedagógicas, a possibilidade do trabalho coletivo na escola 
nos dias de reunião pedagógica como desencadeador de aprendizagem profissional pelos 
docentes iniciantes. Como resultado do seu estudo de caso, avaliam que estas reuniões se 
apresentam como espaços contraditórios que, embora tenham a intenção da possibilidade de 
participação e desenvolvimento coletivo, não tem se constituído enquanto tal, requerendo 
que os professores iniciantes vivenciem melhor os espaços de trabalho coletivo para uma 
melhor aprendizagem profissional. 

A partir de uma pesquisa do tipo survey, Lisandra Príncipe e Marli André, no artigo 
Condições de trabalho na fase de indução profissional dos professores, analisam diversos 
fatores que podem facilitar ou dificultar a fase do início da carreira docente, indicando que 
os limites do tempo do que pode ser considerado “início da docência” dependem das 
condições de carreira e que, enquanto o professor não alcançar a estabilidade e continuar 
vivenciando suas experiências profissionais em condições de precariedade, poderá ser 
considerado iniciante. Por isso, demarcam que é preciso cuidar do professor iniciante por 
causa da relevância dessa fase na carreira para o desenvolvimento integral. 

Após a descrição destes artigos, apresentamos os artigos que analisam programas de 
indução profissional ou residência docente que visam apoiar os professores iniciantes na sua 
carreira. Como eles apresentam e analisam algumas soluções para as dificuldades dos 
professores em início de carreira, (decidimos) optamos por selecioná-los para compor a 
segunda parte deste dossiê. Estes são dos seguintes autores e instituições: Amanda Oliveira 
Rabelo, da Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil; Carmen Gallego-
Domínguez, Carlos Marcelo e Paulino Murillo-Estepa, da Universidad de Sevilla, Sevilla, 
Espanha; Maria da Graça Nicoletti Mizukami, da UPM, e Aline Maria de Medeiros 
Rodrigues Reali, da UFSCar ambas do Estado de São Paulo, Brasil; Rachel Shanks, 
University of Aberdeen, Aberdeen, Escócia; Maria das Graças Nascimento, da UFRJ, Rio de 
Janeiro, Brasil; Maria José Batista Pinto Flores, da UFMG, Minas Gerais, Brasil e Daianne 
Bastos Xavier, da UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil; Maritza Macdonald, Cristina A. Trowbridge 
e do American Museum of Natural History, de New York, USA, junto com David Silvernail, 
da University of Southern Maine, Portland, Maine, USA. 

No artigo Análise comparada da indução profissional como apoio ao docente iniciante, 
uma das organizadoras deste dossiê, Amanda Oliveira Rabelo, apresenta os resultados da sua 
pesquisa comparada sobre as ações de indução profissional do docente em início de carreira, 
comparando uma experiência específica no Brasil (o Programa Residência Docente do 
Colégio Pedro II) com outras existentes no mundo. Com base em revisão bibliográfica, a 
autora seleciona alguns modelos e estratégias dos programas de indução profissional docente 
e, efetuando comparações e análises entre (os programas) estes, destaca os potenciais e 
limitações destes modelos e estratégias, defendendo a necessidade de expansão dos 
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programas de indução profissional, com base nos resultados daqueles que revelam que tais 
apoios promovem uma melhor qualificação dos professores. 

O Artigo Além das discussões online: aspectos cognitivos, sociais e de formação no 
processo de indução docente, é proveniente dos trabalhos de um dos mais importantes grupos 
de pesquisa internacional, IDEA, sobre início da carreira docente e indução profissionais, 
sendo escrito por Carmen Gallego-Domínguez, Carlos Marcelo (um dos autores mais citados 
no Brasil quando se trata destas temáticas7) e Paulino Murillo-Estepa, da Universidade de 
Sevilla da Espanha. No artigo, os autores destacam a importância dos processos de indução 
e acompanhamento dos professores que iniciam a sua prática profissional, facilitando a 
aquisição de novos valores, normas, conhecimentos e práticas. Nesse sentido, descrevem o 
programa de indução à docência que têm coordenado na República Dominicana, analisando 
a comunicação deste programa entre mentores e professores iniciantes em fóruns e 
mensagens. Os resultados apresentados no texto mostram que o programa tem um impacto 
do ponto de vista social, cognitivo e formativo do corpo docente iniciante, concluindo que a 
indução dos professores iniciantes requer um acompanhamento sistemático e contínuo 
durante os primeiros anos da prática profissional. 

Tratando da mentoria nos programas de indução profissional, Maria da Graça Nicoletti 
Mizukami e Aline Maria de Medeiros Rodrigues Reali, no artigo Aprender a ser mentora: 
um estudo sobre reflexões de professoras experientes e seu desenvolvimento profissional, 
focalizam o processo de desenvolvimento profissional de mentoras iniciantes que interagem 
em um programa de mentoria online (o PMO da UFSCar) que visa a educação continuada de 
professores do ensino fundamental no início de suas carreiras. No artigo, reflexões e 
avaliações de professores experientes em seu papel como mentores iniciantes são objeto de 
análise e as autoras enfatizam que os resultados podem oferecer bases para o 
desenvolvimento do ofício da docência propondo programas de mentoria ou indução e de 
formação de formadores na escola. Embora no caso analisado pelas autoras a cooperação e a 
troca entre pares se desse, no artigo, reflexões e avaliações de professores experientes em seu 
papel como mentores são objeto de análise e, fora do âmbito escolar, destaca-se que analisar 
o desenvolvimento profissional de professores experientes em sua atuação como mentoras é 
importante dada a escassez do conhecimento sobre programas de mentoria e a da formação 
de mentores em particular. 

No artigo Alfabetização micropolítica e formação profissional de novos professores, 
Rachel Shanks aborda o apoio a novos professores e sua aprendizagem profissional na 
Escócia, demarcando a importância destes apoios para que os docentes permaneçam na 
profissão e continuem a aprender ao longo de suas carreiras. A autora demarca que para 
compreender papéis, identidades, regras e estruturas sociais, os novos professores precisam 
entender e desenvolver sua própria “alfabetização micropolítica” para lidar com conflitos e 
com a micropolítica de seu local de trabalho, para que possam “ler” situações e entender os 
motivos e ações das pessoas, inclusive os diferentes objetivos das pessoas, bem como os 
poderes existentes. Para compreender como os novos professores aprendem no local de 
trabalho, este artigo apresentou um estudo exploratório de métodos mistos na Escócia com 
questionários e entrevistas realizados com novos professores. A conclusão do texto é que os 
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níveis de alfabetização micropolítica dos novos professores relacionavam-se com o quanto 
eles entendiam a micropolítica e como lidavam com situações micropolíticas, isso se torna 
importante porque na Escócia a falta de poder pode ser um aspecto importante do primeiro 
ano de ensino, pois o mentor e diretor decidem se os novos professores preencheram os 
critérios para o registo completo como professor, tendo influência sobre as suas perspectivas 
de emprego, tornando estes novos professores vulneráveis. Neste sentido, a fim de manter os 
novos professores na profissão, é importante incentivar e apoiar novos professores, 
permitindo-lhes reconhecer a micropolítica no local de trabalho e aprender como lidar com 
eles através do desenvolvimento da alfabetização micropolítica como parte de sua 
aprendizagem profissional. 

O artigo Indução profissional docente: possibilidades e desafios para uma política 
pública de Maria das Graças Nascimento, Maria José Batista Pinto Flores e Daianne Bastos 
Xavier, demarcando uma carência substancial na literatura do campo da formação de 
professores sobre as políticas de acompanhamento e apoio aos professores em início de 
carreira, ou seja, de programas de indução profissional, apresenta a análise da implementação 
de uma política de acompanhamento de professores dos anos iniciais, que ingressaram no 
sistema público de ensino da cidade do Rio de Janeiro a partir de 2012. A partir da visão de 
professores e gestores que atuam naquela rede de ensino. analisam algumas das ações 
propostas para uma melhor integração dos novos professores a esse sistema escolar, voltadas 
para inserção profissional de professores e sua contribuição para o trabalho docente no início 
da carreira, considerando a importância da entrada na profissão docente que tem implicações 
significativas na permanência na carreira e no desenvolvimento profissional.  

Maritza Macdonald, Cristina A. Trowbridge e David Silvernail, no artigo Professores 
de Ciências formados em Museus e Escolas Urbanas de “Alta Necessidade”: Um Novo 
Modelo de Residência descrevem o programa de residência do museu de Nova York, EUA, 
que visa formar futuros professores de ciências através de um programa não tradicional de 
formação de professores, que enfoca a parceria entre o museu e escolas de alta necessidade8 
(e não a Universidade) como instituições responsáveis por esta formação combinando 
cientistas, educadores e mentores em uma abordagem de co-ensino. Unindo teoria e prática, 
a escola se apresenta como local clínico de aprendizagem, bem como oferece orientação do 
pessoal científico, tendo status de escolas de demonstração de ensino de ciências (com 
práticas científicas de alto nível) e escolas onde a formação de professores faz parte de sua 
missão. Este programa de residência docente desenvolve-se como uma formação inicial de 
professores em nível de mestrado de 15 meses junto com um programa de indução 
profissional que acompanha o docente nos seus dois primeiros anos de carreira em escolas 
de alta necessidade. O programa estabelece estratégias de recrutamento onde os residentes se 
comprometem a trabalhar em escolas locais de alta necessidade por pelo menos quatro anos 
após a graduação, interligando-se com a solução dos problemas sociais. A autora destaca 
como um dos principais pontos fortes do programa MAT (Master of Art in Teaching) o nível 
de instrução que os Candidatos receberam ao longo do programa, mas os resultados também 
indicaram que os indivíduos preparados pelo curso demonstraram equilíbrio da teoria e 
prática em seu ensino utilizando práticas de ensino baseadas em pesquisa que têm um 
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impacto positivo nos alunos das escolas, promovendo o pensamento científico, uma 
compreensão mais profunda dos conceitos científicos, o uso extensivo do Museu e dos seus 
recursos para expandir a aprendizagem na escola, bem como uma atitude mais positiva em 
relação à ciência. 

Para finalizar o dossiê apresentamos 2 ensaios que problematizam aspectos da formação 
de professores, do período inicial da carreira docente e das políticas educacionais 
desenvolvidas.  

O primeiro ensaio é de Kenneth Zeichner que é professor titular do Departamento de 
Currículo e Ensino da Universidade do Estado de Wisconsin, Madison, EUA., onde efetua 
trabalhos de pesquisa e ensino na área de formação docente. Zeichner é autor de vários livros, 
capítulos de livros e artigos publicados em periódicos internacionais, muitos deles traduzidos 
para diferentes línguas, inclusive o português, sendo um dos autores mais citados da área no 
Brasil. 

Zeichner em seu ensaio Entendendo a emergência e o Rápido Crescimento dos 
Programas de Residência de Professores nos EUA descreve que durante a maior parte da 
história da formação de professores nos EUA existiram vários caminhos para o ensino 
(muitas vezes distantes das instituições universitárias), sendo que docentes até a atualidade 
entram no ensino nos EUA através da conclusão de programas alternativos, às vezes com 
muito pouca preparação antes de assumir a responsabilidade legal por uma sala de aula de 
alunos. Neste contexto, surgem os programas de residência de professores, visando 
ultrapassar as principais críticas aos programas de formação de professores universitários nos 
EUA de serem muito distantes das realidades da prática nas escolas e de não responderem 
adequadamente às necessidades das escolas públicas. Estes programas efetivam parcerias que 
transferem mais os programas de formação de professores para as escolas, fazendo da prática 
clínica o foco central dos programas universitários. Os defensores destes novos programas 
de residência sugerem que as residências respondem melhor às necessidades de pessoal dos 
distritos escolares, e melhor preparam os professores para as realidades da prática, porque 
são mais baseados na escola do que os programas universitários. Também destacam um 
aumento na força de ensino mais cultural e racialmente diversa e um aumento na retenção de 
professores nas escolas difíceis. Zeichner considera que existe um grande potencial em 
programas de residência de professores na abordagem de alguns dos problemas persistentes 
da formação de professores, bem como apoia e se envolve com programas de residência de 
professores. Entretanto, o autor tem várias preocupações sobre a onda atual de popularidade 
dos programas de residência de professores. Neste sentido, como os programas de residência 
não seguem padrões (existindo modelos variados para tais), apareceram programas 
aligeirados, independentes (trocando até mesmo a expressão residência docente por 
residência de ensino) e sem os mesmos princípios, como a preparação de professores para 
escolas urbanas e rurais de alta pobreza, o atendimento às necessidades de contratação de 
distritos específicos, mantendo os professores nos distritos e oferecendo uma contínua 
orientação (indução profissional) pelo programa por 2-3 anos após o ano de residência.  

Portanto, o autor destaca que precisamos manter uma crítica aos programas de residência 
de professores para empurrá-los para um nível mais alto de qualidade, sendo importante 
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também trazer sindicatos de professores como parceiros de residência, bem como descobrir 
uma maneira de sustentar esses programas em tempos orçamentários apertados para escolas 
públicas e universidades (para não vê-los desaparecer ou serem diluídos depois que o 
dinheiro acabar). Apontamos este ensaio para refletirmos e defendermos que os programas 
de indução profissional não visem substituir nem aligeirar a formação docente inicial, pois 
ambas são fases importantes na carreira docente, necessitando de uma maior interligação e 
reflexão do docente com a teoria e a prática. 

O segundo ensaio é do Professor António Nóvoa, Catedrático do Instituto de Educação 
da Universidade de Lisboa que é no Brasil (e no mundo) um dos pensadores mais conhecidos 
quando tratamos do tema formação de professores em todas as suas nuances, tendo as suas 
obras grande importância para as discussões sobre formação de professores no Brasil e no 
mundo, bem como sobre a história da educação, da educação comparada e de outras questões 
educacionais. Além de sua produção bibliográfica, o autor tem desenvolvido ampla atuação 
na área educacional, inclusive nos vários anos em que esteve como Reitor da Universidade 
de Lisboa, em associações e missões de consultoria e colaboração na formação de 
professores. 

No ensaio Entre a formação e a profissão: Ensaio sobre o modo como nos tornamos 
professores Nóvoa apresenta em primeiro lugar uma crítica à atual valorização acadêmica, 
na área educacional, da publicação em detrimento da formação dos professores. em especial 
porque Classifica estes primeiros anos de exercício docente (da indução profissional) como 
um tempo entre-dois, entre o fim da formação e o princípio da profissão, um tempo de 
fundamental importância para o modo como nos tornamos professores e que representa a fase 
final da formação inicial sendo necessário que se estabeleça uma ponte entre a universidade 
e as escolas. O autor considera que isso não tem acontecido, sendo preciso superar três 
silêncios que tem imperado sobre este período: o das universidades que consideram que a sua 
função termina com a entrega do diploma, das políticas educativas que não focalizam este 
período, dos professores experientes que precisam assumir maior compromisso com a 
formação docente, sendo preciso repensar os ambientes de formação e de trabalho, 
construindo um terceiro lugar institucional (a “casa comum”), valorizando um terceiro 
género de conhecimento e reforçando uma terceira presença dos professores enquanto 
coletivo. 

Apreciamos este ensaio como uma incitação à reflexão, apresentando muitas críticas e 
propostas para raciocinarmos sobre os processos de formação de professores existentes no 
Brasil, onde o assim chamado “choque de realidade” expressa que até hoje eles não tem sido 
suficientes para preparar um professor crítico e capaz de mobilizar os seus saberes para um 
exercício profissional realizado com mais segurança para atender às demandas de seus alunos 
e sociais de forma mais ampla. E, também, uma formação de professores que favoreça 
realmente o desenvolvimento profissional docente de modo que articule formação inicial, 
indução e formação continuada em uma construção permanente da docência onde exista mais 
do que parceria, mas união entre os ambientes de formação e de trabalho. 

A guisa da conclusão deixamos como incentivo à dúvida, visando gerar um incômodo 
com o existente e incitar a mudanças na formação de professores em especial no incremento 
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da indução profissional, a citação do ensaio de Nóvoa: “Não tenho respostas, mas tenho 
muitas perguntas. Deixo-vos com as minhas dúvidas e as minhas perguntas.” Que estas 
dúvidas nos motivem a que novos caminhos de desenvolvimento profissional docente sejam 
trilhados, que o início da carreira docente seja um período de autodescobrimento coletivo da 
forma de ser docente. 
 
 
Notas 
 
1. Este dossiê contou com apoio de financiamento da FAPERJ, prêmio de Jovem Cientista do Nosso Estado processo 

número E-26/203.187/2016, bem como fez parte do financiamento de pós-doutorado Sênior do CNPQ Processo número 
113262/2016-7 e da bolsa de produtividade de pesquisa do CNPQ Processo número 1331/2016-5. 

2. A monodocência é o termo que é utilizado quando um só professor tem a responsabilidade de oferecer os conteúdos e 
atividades aos alunos de determinada série/classe. 

3. Participaram os seguintes países: Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica (comunidade flamenga e comunidade francesa), 
Canadá (Quebec), Chile, Coréia do Sul, Dinamarca, Eslováquia, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Grécia, 
Holanda, Hungria, Irlanda, Israel, Itália, Japão, México, Noruega, Reino Unido, Suécia e Suíça.  

4. Intitulada: “Temas clave de la educación en la Europa”. 

5. Neste momento não analisaremos os prós e contras deste modelo de formação de professores, sabemos que ambos 
existem, mas o que importa para nós é que o professor tem um apoio na sua prática pedagógica inicial com uma maior 
imersão na realidade escolar.  

6. Que altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 para dispor sobre a residência docente na educação básica. 

7. Podemos encontrar as citações efetuadas de acordo com a regra espanhola (que usa o primeiro sobrenome) Marcelo, 
uma regra mista (Marcelo-Garcia), ou na regra utilizada na maior parte do mundo utilizando o último sobrenome que 
seria Garcia. 

8. As escolas de alta necessidade são escolas onde mais de 70% de sua população não está cumprindo os resultados 
acadêmicos que preparam os alunos para a graduação e a faculdade; escolas que são difíceis de contratar por causa de 
mudanças contínuas de professores ou porque não há professores certificados suficientes na área das ciências. 
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