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Resumo 
O texto discute as implicações das condições de trabalho no desenvolvimento profissional de 
professores iniciantes de uma Rede Municipal de Educação. Foi realizada uma pesquisa do tipo 
survey, que contou com a participação de 60 docentes. A análise indicou que o momento de indução 
ou o início da docência foi marcado por uma diversidade de fatores que ora podiam facilitar, ora 
dificultar o desenvolvimento profissional docente. Indica-se que os limites do tempo do que pode 
ser considerado “início da docência” dependem das condições de carreira. Enquanto o professor não 
alcançar a estabilidade e continuar vivenciando suas experiências profissionais em condições de 
precariedade, poderá ser considerado iniciante. 

Palavras-chave: Professor Iniciante; Condições de trabalho; Indução profissional; 
Desenvolvimento profissional 

 

 

Abstract 
This paper discusses the implications of work conditions on the professional development of 
beginning teachers of a Municipal Education Network. A survey was carried out, with the 
participation of 60 teachers. Data analysis indicated that the moment of induction, or the beginning 
of teaching, involves a diversity of factors that could facilitate, or hinder the professional 
development of teachers. It is indicated that the period of time of what can be considered "beginning 
of the teaching" depends on the conditions of career. As long as the teacher does not reach 
professional stability and continue working under unsatisfactory conditions, he can be considered 
beginner. 
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Introdução 
 

O presente texto discute as implicações das condições de trabalho para o 
desenvolvimento profissional de professores iniciantes no Ensino Fundamental I de uma 
Rede Municipal de Educação (RME) pertencente a um município da grande São Paulo.  

A pesquisa se desenvolveu a partir da compreensão de que o início na docência ou fase 
de indução é o período que marca a entrada no campo profissional (a escola), após a 
conclusão da formação inicial, compreendendo os três primeiros anos de exercício, de acordo 
com Huberman (2013). É uma das fases do processo de desenvolvimento profissional, que 
comporta tanto a experiência acumulada durante a passagem pela educação básica, quanto a 
formação específica para ser professor e, também, a formação continuada realizada na escola, 
nas redes de ensino ou buscadas pelos professores em centros de formação, universidades e 
outros. É uma etapa, apontada na literatura, (Lima et al, 2006; Mizukami, 2013; García, 1999; 
Vaillant; Marcelo, 2012; André, 2012) como extremamente desafiadora, difícil e complexa 
na qual o docente deve, além de aprender a ensinar, vivenciar um rol de aprendizagens 
relacionadas à adaptação às regras do sistema de ensino e das escolas; a organização do 
trabalho pedagógico; a gestão da disciplina; a motivação dos alunos; o atendimento aos pais, 
entre outros. 

Ser professor é uma tarefa complexa principalmente nos tempos atuais com as 
transformações sociais; as mudanças constantes que ocorrem nos sistemas educativos; as 
precárias condições de trabalho docente ofertadas por grande parte das redes de ensino 
brasileiras e, também, pela própria desvalorização social do magistério. Além da tarefa de 
ensinar, que é o elemento caracterizador da ação docente, que exige o domínio pleno de 
conteúdos e adaptação ao nível de desenvolvimento, conhecimento e realidade dos alunos; 
metodologias e formas de avaliação, ou seja, das mais diversas situações que envolvem o 
processo de ensino e aprendizagem, o docente se depara com questões (como a 
heterogeneidade de turmas, inclusão de deficientes em escolas regulares, além dos problemas 
relativos às relações familiares) que colocam em crise a sua identidade. O papel do professor 
é alterado, exigindo dele um esforço laboral que extrapola o domínio da condução do 
processo ensino-aprendizagem.  

Se para um professor “experiente” lidar com tantas transformações e demandas é uma 
tarefa complicada, o que pensar de um professor que acaba de concluir uma licenciatura, 
chegando à escola e se deparando com todos esses desafios, para além de ter que aprender a 
ensinar? 

De fato, ao se considerar uma série de fatores que incidem na docência, há que se 
defender que é preciso “cuidar” da inserção do professor iniciante. 

Uma das justificativas é a fragilidade dos cursos de licenciatura, que titulam professores 
para a educação básica, já apontada numa pesquisa recente coordenada por Gatti e Nunes 
(2009). Ao examinarem as matrizes curriculares de uma amostra de cursos de Pedagogia, as 
autoras destacaram, por exemplo, que os cursos analisados tinham um caráter fragmentário 
e um conjunto disciplinar bastante disperso.  
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Outro ponto indicado no estudo foi que as disciplinas referentes à formação profissional 
específica tinham ementas que registravam preocupação com “por que ensinar”, todavia, “o 
que e o como ensinar” apareciam raramente.  

O estudo destacou dois pontos que parecem ser bastante nevrálgicos na formação inicial: 
a fragmentação do conhecimento que se ensina, e o divórcio entre a teoria e a prática, 
verificado na pouca referência às questões da prática de ensino. Além disso, as amplas 
atribuições assumidas pela licenciatura em pedagogia (formação de professores para a 
Educação Infantil, anos iniciais do EF, Ensino Médio, na modalidade normal – onde, ainda, 
existissem esses cursos) e para a Educação de Jovens e Adultos - EJA, além da formação de 
gestores, coloca em discussão a real capacidade do curso para dar respostas às necessidades 
atuais da profissão docente.  

Assim, fica evidente que com todas as fragilidades da formação inicial e as diversas 
demandas atribuídas à escola na atualidade, o egresso das licenciaturas inicia a docência com 
uma grande carência de recursos que lhe permitam uma inserção profissional tranquila. 

A chegada às escolas, pelos iniciantes, tem sido abordada na literatura como um período 
carregado de agruras. As pesquisas de Silveira (2002); Rocha (2005) Corsi (2005) e 
Gonçalves (2016), por exemplo, indicaram a ausência de apoio pedagógico nas escolas; 
sinalizaram também que o professor iniciante é colocado diante de tudo aquilo que a 
instituição não está preparada para lidar e que a maior parte das dificuldades encontradas no 
exercício da docência, esbarram justamente na forma de organização da escola e nas 
condições de trabalho encontradas. 

Esse modelo de inserção desconsidera que uma parte da aprendizagem da docência 
acontece em exercício, conforme defendem Canário (1998; 2010), Tardif e Lessard (2014), 
Guarnieri (2005), Mizukami et al (2002), García (1999). Para os autores é no exercício da 
profissão que se consolida o seu aprendizado. A prática profissional é, então, um elemento 
importantíssimo da profissão que vai se constituindo na medida em que os professores entram 
em ação. 

A revisão da literatura na área de formação de professores nos últimos 20 anos, revelou 
que ainda são pouco privilegiados os estudos sobre o professor iniciante (Mariano, 2006; 
Papi; Martins, 2010; Corrêa; Portella, 2012; Perrelli, 2013; Mira; Romanowski, 2014; 
Gonçalves, 2016), apesar de terem aumentado.  

Um dos temas silenciados nas pesquisas revistas é referente às condições de trabalho na 
fase de indução, especialmente em uma ou mais redes de ensino, pois as dissertações e teses 
que se ocuparam dessa temática, enfocaram situações muito particulares, de contextos bem 
específicos e com pequena quantidade de sujeitos investigados.  

Além disso, no Brasil, “existe uma grande diversidade de modos de organização e de 
realização da docência de acordo com os estados, as regiões e mesmo os municípios” (Tardif; 
Lessard, 2014, p.11) que ainda se faz urgente conhecer. 
 
 
Aprender a ser professor ao longo da vida 
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O início da docência configura-se como uma das etapas do processo de Desenvolvimento 
profissional (DP), que tem origem na experiência acumulada pelos sujeitos, enquanto 
estudantes, nos muitos anos escolares frequentados, período no qual são criadas 
representações de docência, do que é ensinar e do como ensinar. Em seguida, ao fazer a opção 
por um curso de formação para a docência, o “aprendiz” vivenciará um “momento formal em 
que os processos de aprender a ensinar e aprender a ser professor começam a ser construídos 
de forma mais sistemática, fundamentada e contextualizada” (Mizukami, 2013, p.27). 

A denominação “desenvolvimento profissional” remete a um movimento de 
transformação, constituição e aperfeiçoamento em uma comunidade profissional e de acordo 
com García (1999) tem uma conotação de evolução e continuidade, superando a justaposição 
entre a formação inicial e a formação contínua de professores e por este motivo, se adequa 
melhor à concepção de professor como profissional de ensino. Além disso, o termo pressupõe 
uma abordagem da formação de professores que “valorize seu caráter contextual, 
organizacional e orientado para a mudança (García, 1999, p.137). 

A ênfase dada pelo autor é no caráter intencional dos processos de DP, que não 
acontecem espontaneamente e devem acrescentar alguma coisa aos professores visando à 
promoção de mudanças, ou seja, auxiliar os docentes no aprendizado da docência para que 
estes possam responder adequadamente às exigências e desafios com os quais se deparam em 
seus contextos de trabalho.  

É importante demarcar que o DP não se limita aos processos formativos pelos quais o 
docente passa em sua carreira. A formação e sua melhoria é um elemento importante, no 
entanto o desenvolvimento profissional do professor não se deve unicamente: 

 
[...] ao desenvolvimento pedagógico, ao conhecimento e compreensão de si 
mesmo, ao desenvolvimento cognitivo ou teórico. Ele é antes decorrência de tudo 
isso, delimitado, porém, ou incrementado por uma situação profissional que 
permite ou impede o desenvolvimento de uma carreira docente. (Imbernón, 2006, 
p. 43) 
 

O autor destaca a relevância das condições concretas que atravessam o trabalho docente, 
que juntamente com a formação se associam a outros fatores, como: plano de carreira; salário; 
estabilidade; permanência numa única escola; número de alunos por turma; jornada de 
trabalho; uso do tempo destinado ao trabalho coletivo e qualidade de uso; a infraestrutura da 
escola; os materiais disponíveis para o trabalho e a cultura escolar todos eles igualmente 
importantes para o DP. As condições favoráveis de carreira são indispensáveis para que os 
professores não sejam responsabilizados por seu próprio DP. 

A melhoria dos processos que envolvem o trabalho docente, sejam eles relacionados às 
condições materiais de trabalho, condições de carreira e, também as oportunidades 
formativas se refletirão, em grande medida, no DP dos professores e, consequentemente, na 
aprendizagem das crianças e jovens. 
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As condições de trabalho docente como um dos elementos favorecedores 
ou limitadores do desenvolvimento profissional 

 
Reconhecemos o trabalho dos professores como um dos fatores determinantes para o 

alcance de uma educação que seja capaz de enfrentar as questões sociais que são colocadas 
para a escola da atualidade, porém o investimento apenas em formação, seja ela inicial ou 
continuada, não é suficiente para garantir um trabalho efetivo.  

Na literatura, é consensual a importância do trabalho docente para assegurar uma 
educação de qualidade a todos. Um exemplo é o relatório da OCDE (2006) que sinaliza o 
papel fundamental que os docentes desempenham em relação às possibilidades de 
aprendizagem dos alunos. No entanto, a “qualidade do trabalho dos professores e os bons 
resultados de aprendizagem dos alunos” dependem de uma série de fatores, como por 
exemplo: uma formação inicial comprometida com a mudança, que se disponha a formar o 
professor para a mudança e a incerteza por meio do desenvolvimento de capacidades 
reflexivas (Imbernón, 2006), e um sistema de ensino que agregue condições de trabalho 
adequadas e, essencialmente, um apoio diferenciado aos professores que estão iniciando a 
profissão.  

Assim, a análise do trabalho docente precisa contar com um exame minucioso que 
considere não apenas a formação profissional, mas as condições objetivas nas quais a ação 
pedagógica se desenvolve. A ideia de “condições” nos permite trazer a discussão da atividade 
do professor para o contexto no qual ela ocorre, levando em conta as possibilidades, 
oportunidades e requisitos necessários à sua realização.  

Oliveira e Assunção (2010, sem paginação) definem as condições de trabalho como: 
 
O conjunto de recursos que possibilitam a realização do trabalho, envolvendo as 
instalações físicas, os materiais e insumos disponíveis, os equipamentos e meios 
de realização de atividades e outros tipos de apoio necessários dependendo da 
natureza da produção. [...]. As condições de trabalho se referem a um conjunto 
que inclui relações, as quais dizem respeito ao processo de trabalho e às condições 
de emprego (formas de contratação, remuneração, carreira e estabilidade). 
 

A conceituação das autoras traduz uma ótica ampla que qualifica o descritor “condições 
de trabalho” por um lado numa dimensão mais objetiva ao se referir a aspectos que podem 
ser mensuráveis como a infraestrutura escolar e, também, as condições de emprego que estão 
relacionadas à maneira como um determinado sistema de ensino organiza o trabalho docente, 
seja por meio de “Planos de Carreira”, seja por meio de decretos, leis, portarias e outros. Por 
outro lado, também comporta um aspecto mais subjetivo e que não é possível quantificar, 
como o apoio “humano” recebido nos locais de trabalho. Esses vários aspectos foram 
considerados na pesquisa aqui relatada. 
 
 
Metodologia 
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Com o objetivo de investigar as implicações das condições de trabalho para o 

desenvolvimento profissional de professores iniciantes, foi realizado um estudo do tipo 
Survey, que pode ser definido como aquele que obtém dados ou informações sobre 
características, ações ou opiniões de determinado grupo de pessoas, indicado como amostra 
de uma população alvo.  

May (2004, p. 109) explica que as surveys são um dos métodos empregados com mais 
frequência na pesquisa social e “[...] visam descrever ou explicar as características ou 
opiniões de uma população através da utilização de uma amostra representativa”. 

Participaram da pesquisa os docentes polivalentes que ingressaram na RME, por meio 
de concurso público, nos anos de 2013, 2014 e 2015 e que, no primeiro semestre de 2016, 
estavam atuando nos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

Os dados foram coletados por meio de um questionário autoaplicável que continha 25 
questões fechadas do tipo de classificação [...] referidas como informações demográficas, 
incluindo dados como idade, renda, (...) e assim por diante [...] (May, 2004, p.124). Também 
foram formuladas perguntas de opinião e de posicionamento, oferecendo ao respondente a 
possibilidade de assinalar sim ou não, selecionar mais que uma alternativa; concordar 
plenamente, parcialmente ou não concordar com determinadas afirmações.  

Apesar de a pesquisa ter se debruçado sobre diversos aspectos das condições de trabalho 
como: condições materiais; condições de apoio ao desenvolvimento do trabalho e fatores 
ligados ao trabalho, para efeitos desse texto será explorada apenas a dimensão “condições de 
carreira” que contemplou os seguintes indicadores: atribuição de classes, tempo de 
permanência na escola, quantidade de escolas nas quais os professores atuaram, jornada de 
trabalho, situações predominantes nas horas de trabalho coletivo, denominada na rede de H.A 
(Hora Atividade) e características e participação nas ações formativas oferecidas pela RME. 

Os questionários, impressos e colocados em envelopes com aba adesiva, foram 
encaminhados às escolas com a colaboração dos Professores Coordenadores Pedagógicos 
(PCPs), que participavam de formação semanal na Secretaria Municipal de Educação. Aos 
PCPs coube identificar os professores iniciantes da sua escola, entregar os questionários, 
recolhe-los preenchidos e devolve-los nos envelopes lacrados à pesquisadora. Como não 
tínhamos informações a respeito da quantidade de professores iniciantes por escola, foram 
encaminhados em torno de 10 questionários para cada uma das 105 escolas que atendiam à 
etapa do Ensino Fundamental I.  

Dos 237 docentes que estavam atuando no EF, em 2016, 121 devolveram os 
questionários preenchidos, totalizando 51,05%. Nesse grupo de sujeitos respondentes, 60 
eram iniciantes na carreira, pois tinham de 0 a 3 anos de exercício profissional, de acordo 
com Huberman (2013) e os outros 61 estavam assim distribuídos: 27 docentes tinham de 4 a 
7 anos; 12 de 8 a 11 anos; 14 de 12 a 15 anos e 8 professores declararam atuar há mais de 15 
anos. Para a discussão desse texto utilizamos apenas os dados de 60 professores iniciantes na 
carreira. 
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Análise de dados 
 

De acordo com dados disponibilizados em agosto de 2016 pelo Departamento de Ensino 
Escolar da RME, dos 573 professores admitidos no período de 2013 a 2015, 10 estavam 
cedidos; 1 havia falecido; 134 estavam atuando na Educação Infantil, 42 na Educação de 
Jovens e Adultos; 1 estava afastado; 237 atuavam no EF e o número de professores 
dispensados, a pedido, ou seja, evadidos foi de 148, totalizando mais de 25%. 

Em relação ao número de professores evadidos, não tivemos acesso aos motivos dos 
pedidos de dispensa. A porcentagem de desistência corrobora os dados da OCDE (2006) e 
de estudos como os de García (2010) que apontam uma alta tendência de evasão nos 
primeiros anos de atividade profissional. 

Em que pesem os dados e estudos citados e a constatação de algumas poucas pesquisas 
sobre o tema como a de Lapo e Bueno (2002) e Codo (2006) que concluíram que as condições 
de trabalho são determinantes para a deserção docente, há que se problematizar, 
especialmente, a questão das diferenças nas carreiras entre as redes de ensino. Temos como 
hipótese que os motivos para a desistência do cargo público não estejam apenas relacionados 
às dificuldades enfrentadas no exercício da atividade, mas podem ter relação com questão 
salarial e de carreira. Assim, entendemos que é possível que uma parte dos mais de 25% que 
pediram dispensa, podem não ter desistido da profissão, mas ter migrado para outra rede com 
condições de trabalho um pouco mais atrativas. Esse tema precisa ser melhor investigado! 

As respostas das questões dos questionários foram digitadas no Excel, separadas por 
escola e por sujeito, e o tratamento dos dados foi realizado por meio do software de estatística 
SPSS.  

Entre os respondentes, 53 são mulheres e apenas 7 são homens. A predominância 
feminina corrobora os dados do estudo que traçou o perfil dos professores brasileiros 
(BRASIL, 2009). Nessa publicação, na creche, pré-escola e anos iniciais do EF, as mulheres 
representavam 91% do total de docentes do país. 

No que diz respeito à formação acadêmica, todos os respondentes têm curso superior, a 
grande maioria, 56 professores cursaram pedagogia e 4 o Normal Superior. 

Alguns (4) cursaram Pedagogia e outra licenciatura (Ciências Biológicas, História, 
Artes, Letras). Outros 3 docentes, concluíram o magistério e outra licenciatura (História, 
Pedagogia, Matemática). Um total de 6 sujeitos declarou graduação em Pedagogia e também 
em outro curso de Ensino Superior (Psicologia, Ciências Sociais, Fisioterapia, 
Administração, Processamento de dados e Secretariado). Um grupo menor, de 4 professores 
cursou o magistério e outro curso de Ensino Superior (Direito, Psicologia). 

Quando questionados sobre o exercício de outra atividade profissional, além da atuação 
como professor na RME, 45 sujeitos declararam não ter outra atividade.  

Entre os sujeitos que declararam acumular outro emprego, a atuação de 8 professores 
dá-se na docência em redes públicas de ensino, sendo: 2 na rede estadual e 6 em outra rede 
municipal.  

O acúmulo de cargos públicos docentes ou a manutenção de outra atividade remunerada 
é um problema que passa pela oferta de carreiras não dignas e remuneração não condizente 
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com a formação e necessidades dos professores. A atuação em duas redes pode tornar ainda 
mais complexo o trabalho, haja vista que os sistemas de ensino carregam peculiaridades 
pedagógicas e administrativas, o que vai trazer inúmeras exigências ao professor, 
intensificando seu trabalho e tornando sua inserção muito mais carregada de dificuldades.  

O fato de não ter dedicação exclusiva a apenas uma rede de ensino, além de ser indicador 
da problemática da diversidade das carreiras brasileiras, também coloca o professor em 
regime de intensificação do trabalho. A se tomar a assertiva de que o trabalho docente 
comporta não só o tempo dedicado ao ensino em sala de aula, mas também um tempo que a 
literatura ainda não conseguiu mensurar com propriedade, que é aquele dedicado à 
preparação das aulas, avaliações, correções e outros além do tempo de deslocamento entre as 
escolas, atuar em mais de uma rede de ensino pode ser um fator extremamente nocivo ao 
desenvolvimento profissional. 
 
 
As escolas para as quais os docentes iniciantes foram direcionados 
 

A RME estudada atende a EI, EFI, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos. 
Em 2015, de acordo com os dados do Censo Escolar, contava com 10 Centros de Educação 
Unificados (CEUs); 139 escolas próprias e 60 escolas conveniadas. O total de matrículas era 
de 104.074. Dentre as 139 escolas próprias da rede, apenas 105 atendiam o EF, com 1670 
turmas e 53.467 alunos. 

No ano de 2000 havia 65 escolas e de 2001 a 2015 foram construídas outras 74 Unidades 
Escolares (UEs). Mais de 50% das UEs estão localizadas em bairros cujo percentual de 
domicílios com rendimento mensal de até um salário mínimo variava de 9,73% a 14,79%.  

Dos 60 docentes iniciantes, 47 estavam atuando em 44 escolas classificadas como de 
difícil acesso. Os profissionais que atuam nessas escolas fazem jus à gratificação de um 
adicional de 20% de estímulo à permanência sobre o padrão remuneratório em que estiver 
enquadrado no emprego. No entanto, ao que parece, essa política não tem conseguido garantir 
a permanência de muitos professores, já que a maior parte das vagas está, justamente, nas 
escolas com essa classificação. Porém, nesse quesito há também uma diversidade, pois 
embora a grande maioria dos iniciantes fosse direcionada às escolas periféricas, muitos foram 
destinados para localidades de melhor nível socioeconômico, indicando que nessa rede de 
ensino, o professor iniciante é direcionado às escolas que têm vagas. 

Apesar do expressivo aumento de escolas, para dar conta da demanda e da 
democratização do acesso, muitas U.Es ainda funcionam em três períodos e algumas, também 
no período noturno. Tal condição inviabiliza a ampliação do tempo de permanência na escola, 
evidenciando a diversidade de organização das escolas da rede nesse quesito e também 
trazendo uma situação bastante diversa para o trabalho docente. 
 
 
Atribuição de classes 
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A atribuição de classes revelou-se como um ponto bastante nevrálgico das condições de 
carreira dos docentes iniciantes participantes desse estudo. Como professores da Educação 
Básica, eles podem atuar na EI, no EF e, na EJA e, com isso, passar por mais de um nível de 
ensino e, também por turmas diferentes. Além disso, para fins de atribuição de classes, a 
classificação dos docentes é pautada no tempo de serviço e nos títulos conquistados. 

Um total de 44 professores, já haviam atuado nos dois níveis de ensino (EI e EF); 20 
tiveram turmas atribuídas na EI e em dois anos do EF. Entre os que lecionaram na EI e em 
apenas um ano do EF somaram 11 docentes. Um total de 3 professores atuou na EI e, também, 
em todos os anos do EF.  

Um grupo menor de docentes, totalizando 14 sujeitos, atuou apenas no EF. Somente 4 
professores atuaram em apenas um ano/série; 6 professores declararam ter atuado em dois 
anos/séries. Um total de 3 professores declarou atuação em três séries/anos e o número de 
professores que atuou em quatro séries/anos foi menor, apenas 1 sujeito. 

Essas informações, em maior ou menor grau, revelam uma situação de rotatividade de 
nível de ensino e de turmas bastante preocupante, o que pode trazer mais complexidade ao 
trabalho do iniciante, por variados motivos. 

Um deles refere-se à especificidade curricular das modalidades de ensino, do modo como 
as crianças nas diversas etapas aprendem e do próprio desenvolvimento infantil. A Educação 
Infantil tem uma concepção, finalidades e um modo de organização do processo educativo 
que requer um olhar cuidadoso para os tempos, espaços e materiais, de modo que seja 
assegurada uma educação em sua integralidade sem dicotomia entre o cuidar e o educar 
(Brasil, 2010). Essa modalidade exige do professor conhecimentos, habilidades e disposições 
singulares, que vão muito além do domínio de conteúdos e estratégias de ensino, envolvendo 
também situações relacionadas ao cuidado e a uma maior proximidade com as famílias. Para 
atender objetivos tão amplos e complexos, a formação e acompanhamento do trabalho do 
professor deve ser específica e agregar além das concepções e finalidades da EI, os modos 
de desenvolver os saberes de cada eixo de aprendizagem.  

No caso do trabalho no EF, cada série/ano comporta um público específico, com 
necessidades diferentes que também precisam ser respeitadas. O papel do professor se 
intensifica diante de situações singulares como o início da alfabetização ou a forma de 
abordar saberes de maneira mais aprofundada para os anos finais. O desenvolvimento da 
criança também tem peculiaridades que trazem exigências específicas ao trabalho. Organizar 
o processo de aprendizagem de uma determinada série/ano exige do docente tempo, 
investimento para estudo, pesquisas, muita discussão e reflexão e uma formação que tenha 
como norte o olhar sobre a prática e os desafios enfrentados. Um dos desafios é a 
modalidade/série na qual o professor vai atuar.  

Se o professor, no início da docência é instalado em um sistema de rotatividade como o 
identificado no percurso dos participantes dessa pesquisa, onde não se reconhece a 
especificidade e características do ensino/aprendizagem em cada etapa e, também, as 
características do próprio docente para o desenvolvimento do trabalho, corre-se o risco de 
dificultar seu DP e tornar ainda mais complexo o seu trabalho.  
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Tempo de permanência na escola 
 

Quando questionados sobre o tempo de atuação na escola em que estavam no momento 
de preenchimento do questionário, 44 respondentes declararam que estavam há menos de 1 
ano; 3 professores estavam na escola há um ano; um total de 11 professores iniciantes estava 
na escola há dois anos. Apenas 1 docente permanecia na mesma escola por três anos e 
nenhum sujeito declarou permanência de mais de três anos na escola.  

O tempo de permanência na escola também é um fator extremamente importante para se 
consolidar um início na docência mais harmônico e menos carregado de incertezas e 
instabilidade 
 
 
Quantidade de escolas nas quais os professores iniciantes atuaram 
 

Em relação ao número de escolas nas quais atuaram desde a admissão na RME, apenas 
2 docentes declararam a opção “apenas uma escola”. A atuação em duas UEs foi declarada 
por 11 sujeitos e um total de 30 professores já haviam atuado em três escolas ou mais. 

A rotatividade de escolas também é um ponto crucial para compreensão do trabalho no 
início da docência. A se tomar os dados que apontam que somente 2 docentes atuaram em 
apenas uma escola, os demais professores passaram por uma situação profissional bastante 
limitadora do DP e comprometedora da socialização profissional. 

Tardif e Raymond (2000) asseveram que a carreira é um processo de incorporação dos 
indivíduos às práticas e rotinas institucionalizadas das equipes de trabalho. Para eles são essas 
equipes que exigem que os indivíduos se adaptem às práticas e rotinas e não o contrário. 
Assim, a alternância por diversas instituições vai exigir do professor um esforço muito grande 
para entender sua forma de organização. 

A escola, enquanto instituição social responsável pela formação dos indivíduos 
desenvolve e reproduz sua cultura específica que é definida por Pérez-Gomez (2001, p. 131), 
como: 

 
[...] o conjunto de significados e comportamentos que a escola gera como 
instituição social. As tradições, os costumes, as rotinas, os rituais e as inércias que 
a escola estimula e se reforça em conservar e reproduzir condicionam claramente 
o tipo de vida que nela se desenvolve e reforçam a vigência de valores, 
expectativas e de crenças ligadas à vida social dos grupos que constituem a 
instituição escolar. 
 

São vários os elementos presentes na cultura escolar que condicionam o modo de ser, 
interagir, trabalhar, agir e pensar, que são refletidos na prática cotidiana e configuram a 
“identidade” da escola. E essas características do local de trabalho podem afetar as 
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oportunidades de DP dos professores iniciantes, que não conseguem permanecer por muito 
tempo em uma única instituição, dadas as condições desfavoráveis de emprego. 

A passagem por várias escolas vai exigir do docente modos próprios de compreender e 
lidar com os diferentes estilos de gestão, características dos professores e da própria 
comunidade escolar. Além disso, os significados, comportamentos, modos de pensar e agir 
que de certo modo, caracterizam a escola e seu funcionamento, também exigirão do professor 
uma aprendizagem. 

Para o DP dos principiantes essa condição de ter que começar muitas vezes em escolas 
diferentes, pode ser muito nefasta. A começar pelo fato de que as oportunidades de DP, para 
serem eficazes, devem considerar a continuidade e a progressão (Day, 2001), e isso só é 
possível com um processo contínuo de trabalho. Se o professor permanece numa escola por 
pouco tempo, essa possibilidade é anulada, ou seja, não é possível realizar um processo de 
DP que tenha continuidade e muito menos progressão. Em segundo lugar, levando em conta 
que a avaliação das necessidades de DP deveriam estar sintonizadas com as necessidades da 
escola (García, 1999; Imbernón, 2006; Day, 2001), torna-se muito difícil atingir esse objetivo 
diante da condição de rotatividade que fragmenta e fragiliza o trabalho docente. 
 
 
Jornada de trabalho 
 

Outro aspecto fundamental para a viabilização de condições de trabalho adequadas é a 
jornada de trabalho. Dadas as características do trabalho docente, que comporta não só as 
atividades específicas em sala de aula para a condução do processo de ensino dos alunos, 
mas também, as ações que antecedem as aulas (estudo, planejamento, preparo de material) e 
as que sucedem a aula (correções, revisões, replanejamentos, atendimento aos pais e outras), 
não se pode considerar adequada uma jornada de trabalho que considera apenas o tempo 
destinado ao ensino em sala de aula. 

A rede investigada contava com quatro tipos de jornadas, sendo duas sem adequação à 
Lei 11.738, do Piso Salarial Profissional Nacional (Brasil, 2008) e duas adequadas a essa lei. 
Além disso, mantém escolas que funcionam em dois períodos e em três períodos, 
condicionando as jornadas dos professores a esse esquema de funcionamento. 

Entre as jornadas sem adequação, uma tem 25 horas, sendo 20 horas em atividades em 
sala de aula, 2 horas em local de livre escolha e 3 horas em Hora-atividade coletiva na escola. 
Essa jornada comporta os professores que atuam em escolas de 3 períodos, a outra tem 30 
horas, sendo: 25 horas em atividades em sala de aula, 2 horas em local de livre escolha e 3 
horas em Hora-atividade coletiva. Tal jornada é para aqueles que atuam em escolas de 2 
períodos. 

As jornadas com adequação à Lei 11.738/2008 são: Jornada Pedagógica Parcial de 30 
horas, sendo: 20 horas com aluno, 4 horas em Hora atividade coletiva, 3 horas em formação 
em serviço e 3 horas em local de livre escolha. Essa jornada é para professores que atuam em 
escolas de 3 períodos e Jornada Pedagógica Integral de 38 horas, sendo: 25 horas com aluno, 
4 horas em Hora-atividade coletiva, 5 horas de formação em serviço e 4 horas em local de 
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livre escolha do professor. Essa jornada só é admitida para professores que atuarem em 
escolas que funcionem em 2 períodos. 

Entre os professores participantes da pesquisa, um total de 20 não possui jornada de 
trabalho adequada à lei. O número é maior na jornada de 25 horas totalizando 14 docentes. 
Declararam jornada de 30 horas (também sem adequação à lei do piso), 6 sujeitos.  

Um total de 40 docentes está enquadrado em jornadas de trabalho adequadas à lei do 
piso. Na jornada de 30 horas somaram 23 docentes e na de 38 horas, totalizaram 17 docentes. 

Essa diversidade de jornadas de trabalho traz inúmeras implicações para o DP dos 
professores e qualifica um início na docência marcado por disparidades. 

Nas jornadas sem adequação à Lei do piso, os professores têm apenas 2 horas para 
atividades em local de livre escolha e obrigatoriamente, devem participar de 3 H.A na escola. 
Ou seja, 2 horas é o tempo destinado para a realização das atividades de preparação das aulas 
e para as demandas posteriores. Além disso, enquanto os enquadrados na jornada de 25 horas 
atuam apenas 20 horas com alunos, os da jornada de 30 horas, atuam 5 horas a mais em sala 
de aula diariamente. O único momento “formativo” garantido é o da H.A. Professores com 
essas jornadas de trabalho não teriam obrigatoriedade de participar de atividades formativas, 
pois a carga horária não comporta tempo para essa finalidade. A participação em cursos de 
formação, acaba tornando-se voluntária. 

Já as jornadas com a adequação de 1/3 do tempo destinado às atividades extraclasse, 
apesar de atenderem ao disposto na Lei, também são distintas. Na jornada de 30 horas, o 
professor atua 20 horas semanais com os alunos; participa de 4 H.A na escola; 3 horas de 
formação (realizada na modalidade à distância) e têm 3 horas para atividades em local de 
livre escolha. A diferença para a jornada de 38 horas, é que o professor atua 25 horas em sala 
de aula, semanalmente, participa de 5 horas de formação EaD, duas a mais que na jornada 
anterior, e tem o tempo de 4 horas para realização de atividades em local de livre escolha e 4 
horas para participação na H. A. 

A jornada de trabalho também é um ponto nevrálgico na carreira da RME e cria uma 
série de clivagens entre os professores, pois implica formas mais ou menos atrativas e mais 
ou menos favoráveis ao desenvolvimento profissional. 

Enquanto um grupo de professores tem a jornada integral de 38 horas que possibilita a 
participação em maior número de horas de H.A, de formação em serviço, e um tempo maior 
para as demandas anteriores ou posteriores ao trabalho em sala de aula. Os que têm 25 ou 30 
horas sem adequação à lei, não têm essa possibilidade. Condicionada à carreira, também está 
a questão da remuneração que é diferenciada a depender da quantidade de horas da jornada 
na qual o docente está enquadrado. Essas questões criam situações ora bastante desfavoráveis 
para a iniciação à docência de alguns, ora um pouco mais favoráveis para outros.  

As Horas-atividade (H.A), que são os momentos destinados ao trabalho pedagógico 
coletivo, acontecem antes ou após início das aulas e também estão condicionadas à jornada 
de trabalho do professor. Os professores enquadrados em jornadas de trabalho adequadas à 
Lei do piso, cumprem 4 H. A., enquanto os não enquadrados cumprem apenas 3 H.A.  

Na RME o principal responsável pela organização e execução da H. A é o PCP. Não há 
um direcionamento da Secretaria de Educação a respeito de pautas a serem seguidas nesse 
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momento. Existe apenas a orientação para que o gestor conduza as reuniões com a 
participação dos professores e que as ações sejam norteadas tanto pelo projeto pedagógico 
da escola, quanto pela proposta pedagógica da RME. 

No entanto, as escolas além de comportarem professores com jornadas diversas, também 
têm um modo de organização em turnos diferenciados, o que faz com que esses momentos 
de trabalho coletivo ora possam contar com todo o coletivo da escola (caso apenas das escolas 
que funcionam em dois períodos), ora aconteçam de maneira fragmentada, contando com a 
participação apenas dos professores que atuam em um determinado turno (caso das escolas 
que funcionam em três períodos).  

No primeiro caso, cabe ao PCP elaborar apenas uma pauta de trabalho e desenvolver a 
H. A uma vez ao dia, enquanto nas escolas que funcionam em três turnos, é necessário a 
composição de três momentos, que vão contar com públicos distintos. Por mais que a pauta 
dos encontros seja a mesma, é possível que as discussões tenham encaminhamentos 
diferentes, se levarmos em conta que os grupos têm características singulares, a depender das 
turmas com as quais estão atuando, do tempo de trabalho dos professores na escola e até 
mesmo na rede, dos problemas enfrentados e outros. Além disso, também é preciso 
considerar as habilidades, o perfil e características do PCP para a condução das discussões a 
serem realizadas nas H. As. Essas questões serão em grande medida, definidoras dos tópicos 
e da qualidade das discussões/reflexões realizadas. 

A questão “quais situações são predominantes nas horas-atividade desenvolvidas nessa 
escola”, trouxe algumas afirmativas que dizem respeito às ações possíveis de comporem uma 
pauta de H. A e os respondentes deveriam assinalar sim ou não.  

A afirmação “planejamento coletivo e a discussão de práticas pedagógicas” foi 
assinalada por 44 docentes. Um total de 42 sujeitos, afirmou que nas H.As é predominante a 
discussão e análise dos problemas de aprendizagem e rendimento escolar dos alunos. Essas 
ações sedimentadas no coletivo, podem converter-se em momento rico para a aprendizagem 
da docência a depender da maneira como são realizadas.  

Uma aposta positiva para o DP é o trabalho coletivo centrado na escola, relacionado às 
atividades que os professores realizam, conforme pontuou García (2009). Os professores que 
participam de momentos “formativos” com essa pauta, podem ter seu DP favorecido. Além 
disso, sendo o processo ensino-aprendizagem o principal eixo de trabalho do professor, 
empreender reflexões sobre os problemas que envolvem esses dois polos, é fundamental para 
o desenvolvimento de uma prática pedagógica sintonizada com o objetivo de formação, 
elencado na proposta pedagógica da RME. 

A afirmação da existência de “socialização de experiências bem-sucedidas” foi 
declarada por 39 docentes. Em uma situação de compartilhamento de práticas pedagógicas 
que deram certo, entende-se que o professor iniciante, que ainda está se adaptando à proposta 
pedagógica, ao contexto escolar, e principalmente às questões de sala de aula, pode situar o 
professor, oferecer pistas, dicas que podem ser tomadas como “exemplos” a serem seguidos 
em situações semelhantes. 

O trabalho coletivo, a depender da maneira como é conduzido, pode auxiliar o professor 
iniciante a enfrentar as questões educacionais a partir da troca de ideias e da busca de 
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alternativas para o enfrentamento dos desafios. E para tanto, é preciso romper com o 
isolamento para dar lugar ao compartilhamento de experiências, reflexão sobre as demandas 
cotidianas do trabalho, visando a melhoria da qualidade da atividade desenvolvida e 
favorecendo o desenvolvimento profissional docente. 

Não era objetivo da pesquisa apreender a frequência de cada uma dessas situações nas 
H.As, mas tentar mapear a percepção dos docentes sobre esses momentos de trabalho coletivo 
que podem ser bem aproveitados com um direcionamento para as questões que são fundantes 
para o bom desenvolvimento do trabalho docente. No entanto, um número considerável de 
docentes declarou que algumas situações, que são formativas, não eram predominantes ou 
não aconteciam em sua escola, o que pode trazer para esses sujeitos um pouco mais de 
desafios para o trabalho em sala de aula e, talvez, o enfrentamento dos problemas ocorra 
solitariamente e que eles enfrentem as situações do início da docência com maiores doses de 
incerteza, estresse e dificuldades, conforme alertou García (2009). 
 
 
Participação e características das atividades formativas oferecidas pela RME 
 

A afirmação relativa quanto a ter participado das formações oferecidas pela RME teve 
um nível alto de concordância por parte dos professores, Apenas 2 professores declararam 
não ter participado de nenhuma ação formativa.  

Em relação à participação na FI (Formação para iniciantes), componente formativo 
organizado pelo departamento de formação da SME para os professores ingressantes na rede 
de ensino, entre os iniciantes de 2013, apenas 9 professores concordaram plenamente ter 
participado. Entre os que ingressaram em 2014, apenas 4 docentes declararam participação 
nesse momento antes de acessar a primeira escola. 

A participação na FI alguns meses após o ingresso na rede foi a resposta de 41 
professores iniciantes, destes 24 docentes foram admitidos em 2013; 13 professores em 2014, 
e em 2015 foram 4 sujeitos. O grande percentual de professores foi direcionado à escola, no 
momento da contratação na RME, sem nenhum tipo de 
orientação/formação/acompanhamento por parte da rede de ensino. Ou seja, sem conhecer a 
proposta pedagógica, o modo de funcionamento das escolas, e também as questões funcionais 
e de carreira.  

Apesar da SME contar com uma proposta de formação para os iniciantes, contemplando 
questões de apresentação e contextualização da RME, com especial destaque à discussão das 
concepções presentes na proposta curricular, a depender do período de contratação do 
docente, ele só poderá participar da formação, meses depois. Se a escola, representada pelo 
trio gestor, especialmente, não contar com uma proposta de “acolhimento” do iniciante, esse 
terá que descobrir sozinho ou com a ajuda de colegas, os caminhos do início da docência.  

O ingresso na escola e o aprendizado das regras, normas, rotinas e principalmente do 
modo de funcionamento das questões pedagógicas, ocorreu para a maior parte dos sujeitos 
participantes desse estudo, de modo assistemático, no “susto”, cabendo ao docente, conforme 
escreveu Marcelo García (2010), nadar ou afundar ou aterrissar como pode. Essa constatação 
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corrobora com a literatura revista, que apontou que a inserção na escola é marcada por 
ausência de apoio (Lima et al, 2006). 

Os poucos professores que tiveram a oportunidade de participar da FI antes do ingresso 
à escola, podem ter chegado a ela muito mais situados, menos perdidos, menos estrangeiros, 
e com mais possibilidades de iniciar a docência com recursos mínimos para um razoável 
engajamento no trabalho. 

Não é uma prática da maioria das escolas brasileiras dispor de recursos voltados a 
diminuir as principais dificuldades da fase de indução (Reali; Tancredi; Mizukami, 2010; 
Gatti; Barreto; André, 2011), e essa negligência é muito perversa se considerarmos que o 
professor atua com seres humanos e que os alunos serão “[...] os grandes afetados pelas 
evidentes e inescapáveis dificuldades que caracterizam o início da docência” (Lima et al, 
2006, p. 99). 

Quando questionados se os cursos de formação continuada oferecidos pela RME 
levavam em conta as necessidades do professor iniciante, 33 sujeitos concordaram 
parcialmente. Outros 16 discordaram. Esse certamente é um ponto que merece atenção por 
parte dos gestores da escola e da rede.  

Um total de 11 docentes concordou plenamente com a afirmação de que os cursos 
oferecidos pela rede levam em conta as necessidades do professor iniciante. A grande maioria 
dos respondentes concordou parcialmente ou não concordou que as formações oferecidas 
pela RME levam em conta as necessidades dos iniciantes ou ajudam a enfrentar os desafios 
da profissão.  

Apesar de a rede contar com uma política de formação permanente composta por várias 
frentes: cursos, eventos, paradas pedagógicas, formação à distância, acompanhamento de 
formadores da SME in loco, formação dos gestores para dotá-los de instrumentos para uma 
gestão mais democrática da escola e fortalecimento do trabalho coletivo, fica claro que, 
ainda, é preciso incrementar ações específicas para o momento de indução. Ou seja, a partir 
do conhecimento das características das fases da carreira, identificar as carências e 
necessidades dos professores, para desenvolver ações de aprimoramento e superação de 
desafios. Ao que parece, os conteúdos de formação oferecidos não levam ou levam 
parcialmente em conta esses aspectos, deixando uma lacuna importante.  

Como afirma Imbernón (2006) a aquisição de conhecimentos por parte do professor deve 
estar ligada à prática profissional, referindo-se ao contexto em que é exercida. O autor 
argumenta que: 

 
Por isso é tão importante desenvolver uma formação na instituição educativa, uma 
formação no interior da escola. Como a prática educativa é pessoal e contextual, 
precisa de uma formação que parta de suas problemáticas. Na formação não há 
problemas genéricos para todos nem, portanto, soluções para todos; há situações 
problemáticas em um determinado contexto prático. Assim, o currículo de 
formação deve consistir no estudo de situações práticas reais que sejam 
problemáticas (Imbernón, 2006, p.16-17). 
 



Condições de trabalho na fase de indução profissional dos professores 
 

 
75 

Assim entende-se, como o autor, que as ações formativas precisam ser voltadas ao 
contexto e às situações específicas de cada docente. E nesse sentido, é essencial que haja 
envolvimento do professor no desenho de seu processo formativo, pois a implicação do 
professor na atividade de formação, bem como um exame minucioso de suas necessidades, 
pode dotá-lo dos instrumentos necessários para superação das dificuldades e desafios 
experimentados na fase de iniciação, o que favorecerá seu DP. 
 
 
Algumas considerações 
 

A análise dos dados sinalizou que o início da docência na rede investigada foi marcado 
por uma diversidade de elementos que ora podiam ser facilitadores ora dificultadores do 
desenvolvimento profissional docente.  

Em relação à declaração de outra atividade profissional além da atuação na RME, 45 
professores não têm outra atividade, dado que parece ser bastante positivo, pois esse grupo 
dedica-se apenas ao trabalho em uma rede de ensino, o que pode facilitar tanto a participação 
em ações de formação continuada quanto a disponibilidade de tempo para a dedicação às 
atividades pedagógicas. 

No entanto, um grupo de 8 docentes declarou atuar em outra rede de ensino. Esse 
acúmulo de jornada parece extremamente nocivo, pois além de aumentar a carga de trabalho, 
diminui o tempo para o cuidado com a própria formação, comprometendo a qualidade de 
vida, o que pode culminar no adoecimento (Assunção, 2008). Para os docentes é possível que 
os desafios enfrentados duplamente, tornem o trabalho ainda mais difícil, pois vai implicar a 
adaptação a diversos tipos de alunos, estabelecimentos e grupos de colegas (Tardif; Lessard, 
2014). 

A rotatividade de escolas, turmas e níveis de ensino também apareceu como 
característica da fase de indução. O curto período de permanência em uma escola e a 
passagem por diversas turmas trazem uma dose maior de complexidade ao trabalho, 
dificultando as tarefas referentes ao planejamento escolar; ao conhecimento dos alunos e do 
próprio contexto de atuação; ao estabelecimento de vínculos com os pares de trabalho e, 
também, arruinando as possibilidades da efetivação de ações formativas, situadas na escola, 
que contribuam com a aprendizagem da docência.  

Entre os fatores facilitadores do DP, pode-se citar a permanência em uma só escola, a 
atuação em um só nível de ensino e uma só turma. Um grupo pequeno de professores declarou 
ter permanecido de 1 a 3 anos em uma mesma escola e outros que atuaram em apenas um 
nível de ensino ou apenas uma turma, podem ter experimentado uma condição de iniciação 
muito mais facilitadora do DP, pois implicou continuidade do trabalho, menos instabilidade 
e a possibilidade, de fato, de pertencer a um coletivo profissional, conhecer a cultura da escola 
e a comunidade escolar, e aprofundar os saberes referentes a um nível de ensino ou a uma 
turma específica. 

Outro ponto crucial que caracteriza a entrada na carreira na rede investigada, de maneira 
bastante particularizada é a jornada de trabalho. A RME contava com 4 jornadas1, sendo que 
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apenas duas são adequadas à Lei do Piso Salarial Profissional Nacional. A depender da 
jornada na qual está enquadrado, o docente terá maiores ou menores possibilidades de 
participação em ações formativas, Horas-Atividade e tempo diferenciado para as atividades 
extraclasse, além de um maior ou menor tempo em sala de aula com os alunos. Apenas 17 
docentes estavam enquadrados em jornada de tempo integral e consequentemente tinham 
uma melhor remuneração, se comparada às demais jornadas oferecidas. 

Apesar de a RME incluir em sua política de atuação um componente de formação dos 
iniciantes, evidenciando preocupação com a incorporação e socialização de seus novos 
membros, essa ação além de ser bastante pontual, não consegue abarcar todos os iniciantes 
antes que sejam direcionados às escolas. Poucos foram os professores que participaram da 
“Formação de Iniciantes” no momento de admissão. A grande maioria acessou a rede sem 
conhecer o seu funcionamento administrativo-pedagógico. Tendo em vista que os 
professores ingressaram na RME antes do início dos períodos letivos ou no meio deles, 
caberia à escola realizar essa formação e acolhimento iniciais. Como essa não é uma 
orientação da RME, pode-se inferir que isso só ocorrerá a depender da equipe de gestão da 
escola. 

Todavia, como a vida da escola é dinâmica e o professor precisa estar na sala de aula 
com os alunos, é bem provável que boa parte das informações necessárias ao 
desenvolvimento do trabalho, como: o conhecimento da proposta curricular, a sistemática de 
avaliação e as rotinas próprias da escola, tenham sido aprendidas por uma inciativa individual 
do professor. Ou seja, muitos docentes tiveram que começar seu trabalho sem os 
conhecimentos necessários e apropriados para exercer a profissão, fator que traz muitos 
entraves ao DP. 

Em relação à fase de iniciação, os dados dessa pesquisa permitem questionar a 
interpretação baseada exclusivamente nas peculiaridades do ciclo profissional, conforme 
demarcado por Huberman (2013). Outras questões, muito mais sérias e complexas devem ser 
consideradas, como: uma carreira marcada por muita oscilação e diversidade, refletida nas 
trocas contínuas de escolas e de níveis de ensino, nas jornadas de trabalho diferenciadas, que 
vão condicionar a participação maior ou menor em momentos de trabalho coletivo ou 
formação continuada; a própria organização e tamanho das escolas que trazem muito mais 
complexidade ao trabalho dos gestores e, talvez, dificuldade no acompanhamento do 
iniciante. Todas essas situações, que não são favoráveis ao desenvolvimento profissional, vão 
exigir a constante adaptação do professor e o sentimento de ter que começar de novo, um 
variado número de vezes.  

Enquanto o docente não atingir a estabilidade funcional, caracterizada pela escolha de 
uma sede na qual vai estabelecer uma fixação, ele continuará vivenciando a fase de 
exploração e lutando pela sobrevivência no trabalho, pela adaptação aos diferentes contextos 
e níveis de ensino. Por este motivo, considera-se que o recorte do período que caracteriza o 
início da docência – a fase de indução- tem, necessariamente, que levar em conta as condições 
de trabalho que são destinadas aos professores.  

Tardif e Lessard (2014) já alertaram que a experiência relativa à aprendizagem da 
profissão dos docentes que trabalham em situações precárias é mais complexa e difícil. Para 
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os autores “[...] os professores em situação precária levam mais tempo para dominar as 
condições peculiares ao trabalho em sala de aula, pois mudam frequentemente de escola e 
defrontam-se com turmas mais difíceis.” (Tardif; Lessard, 2014, p. 90). 

Assim, a definição do período de tempo que pode ser considerado “início da docência”, 
vai depender das condições de carreira e deve levar em conta muitos fatores, que precisam 
ser analisados com cuidado especial. Enquanto o professor não conseguir uma estabilidade e 
continuar vivenciando situações precárias de trabalho, deverá ser considerado iniciante. 

A luta pela sobrevivência dos sujeitos participantes da pesquisa, nos primeiros anos de 
trabalho na RME, foi marcada em grande medida por uma situação pouco facilitadora do DP 
para a maioria dos professores. As dificuldades enfrentadas, que são definidas por uma 
carreira que não considera as características do período de iniciação, podem intensificar o 
sofrimento do sujeito e de acordo com Clot (2007) caracterizar um desenvolvimento 
impedido ou uma amputação do poder de agir, que pode paralisar o indivíduo e “levá-lo ou 
a um conformismo às normas e regras sociais existentes na realidade de ensino” (Lima et al, 
2006, p. 12) ou até à desistência da profissão. 

Pode-se estabelecer uma analogia do início da docência com a primeira infância. É 
preciso cuidar do professor iniciante, do mesmo modo que se passou a dar maior importância 
para a primeira infância e sua relevância para o desenvolvimento integral da pessoa. A 
qualidade do que se vive nos primeiros anos de vida poderá ser determinante para a vida 
adulta. 
 
 
Notas 
 
1. Os novos docentes ingressantes na RME a partir de 2016, só poderão optar pelas jornadas (já adequadas à Lei do Piso 

Salarial) de tempo parcial ou integral. 
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