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RESUMO 

 

 

Este trabalho descreve e analisa as imagens construídas por professores do Ciclo II da 

Educação Básica da Rede Oficial de Ensino de São Paulo no município de Itapevi sobre as 

motivações para a escolha da carreira docente, a formação inicial e os primeiros anos na 

docência. Para tanto, o objeto desta investigação está centrado nas lembranças de formação e 

nas vivências de professores iniciantes de educação básica e ao habitus construído ao longo 

da trajetória de vida. A pesquisa foi desenvolvida com a análise de sete entrevistas semi-

estruturadas, mediadas pelo pensamento de Pierre Bourdieu como referencial teórico com 

base nos conceitos de capital cultural, classificação e desclassificação. O objetivo principal foi 

contribuir para a reflexão sobre a formação de professores nos cursos de licenciatura e os 

entraves e avanços da formação pedagógica. O estudo dos dados mostrou a fragilidade desses 

cursos no olhar dos futuros professores, a desmotivação e desprestígio na carreira em virtude 

da “inflação de títulos escolares”, revelando também a lógica do lucro que movimenta a 

Educação como “mercado” nos cursos que formam professores, essencialmente, em 

instituições privadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Formação de professores, Formação inicial, Professor iniciante. 
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ABSTRACT 

 

 

This study describes and analyses the representations built by the elementary public school 

teachers of São Paulo in Itapevi about their motivations to choose the teaching career, their 

initial formation and their first years experience. Therefore, this investigation focus on the 

memories about formation, experiences and habitus formed during the life course of beginner 

teachers. The research analysed seven semi-structured interviews mediated by Pierre 

Bourdieu thoughts and theoretical bases for the concepts of cultural capital, classification and 

disqualification.Our main objective was to contribute to the reflection upon the teacher 

formation at the undergrad courses and upon the obstacles and innovations of the pedagogical 

formation. The data collected in this work revealed the fragility of those courses from the 

future teachers’ perspective, a lack of motivation and the discredit in the career due to “the 

inflation of scholastic certification”, revealing the logic of profit in Education as a “market” in 

the teacher formation courses, especially in private institutions. 
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INTRODUÇÃO 
 

● Percursos de uma professora iniciante 

 

E você aprende que realmente pode suportar… que realmente é forte, 
e que pode ir muito mais longe depois de pensar que não se pode 
mais. E que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da 
vida! Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que 
poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. 

W. Shakespeare - O menestrel 
 

Qual o lugar da Educação na minha vida? Essa foi a pergunta que fiz ao iniciar esse 

memorial. Tentei, então, traçar um percurso em que minha trajetória de vida pudesse falar 

pelas minhas escolhas. Diferente do que se espera de um texto acadêmico, objetivo e direto, 

as lembranças foram surgindo, cheias de falhas, de forma subjetiva, selecionando as 

experiências numa tentativa de organizá-las e atribuir significação. Como nos mostra Bosi 

(1994), “a memória é um cabedal infinito do qual só registramos um fragmento”. Para minha 

compreensão do ser professora, foi necessário fazer um percurso do ser aluna, para entender 

minha construção como profissional. 

Tenho poucas lembranças da época do primário1 na região central de São Paulo, 

lugar onde conclui toda a educação básica. No entanto, sei que a escola era o espaço onde eu 

me sentia muito bem. Não sei se por falhas na memória ou se de fato são lembranças 

escolares irrelevantes, o mesmo se repete no período do ginásio. Lembro que foi marcado por 

muita indisciplina e falta de compromisso, o que não comprometia minha facilidade em 

aprender, mesmo diante das mudanças que encontrei entre o primário e o ginásio quanto ao 

número de professores e disciplinas. O autoritarismo dos educadores também faz parte de 

minhas lembranças. 

O período de colégio marcou muito minha trajetória escolar. Iniciei e concluí em 

1990 o primeiro ano no curso de magistério, mas sem continuidade. Primeiro, porque não 

enxergava nos meus professores o compromisso com a função de ensinar; segundo, porque 

não acreditava que ser professora me garantiria uma carreira promissora e prestigiada, ao 

contrário do pensamento de meus pais, que se orgulhavam com a possibilidade de ver uma 

filha professora. Foi durante minha permanência como membro de grêmio estudantil da 

Escola Estadual Padre Anchieta na região do Brás que enxerguei situações em torno da 
                                                            
1 Utilizamos os termos: primário, ginásio e colegial em vez de Ciclo 1, Ciclo 2 do Ensino Fundamental e Ensino 
Médio como prevê a mudança na LDB n.º 9.394/1996, por serem familiar ao contexto na década de 1980 e início 
dos anos 90. 
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educação, antes despercebidas, tais como a desvalorização do trabalho do professor, a falta de 

estímulo para o professor da rede pública, a precariedade nas condições da escola pública. 

Assim, nos anos seguintes (segundo e terceiro do colegial), encerrei minha formação no Curso 

Técnico de Redator na mesma escola, finalizando minha participação efetiva nos grupos 

estudantis em que estava envolvida. 

Não consigo precisar em qual momento, dos anos que se seguiram, a carreira docente 

passou a fazer parte de meus interesses. Apesar de saber do desprestígio social e econômico, 

mesmo assim a área da Educação me atraía. Diante disso, resolvi estudar no Ensino Superior 

algo que unisse Educação e Literatura, pois a arte literária exercia em mim fascínio. Ingressei, 

então, no curso de Letras da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da 

Universidade de São Paulo (USP) em 1995.  

Nessa época, meus pais moravam na extrema zona norte da cidade. Não foi um 

período fácil, porque eu trabalhava de dia em escritório comercial na zona leste de São Paulo, 

estudava à noite, e tinha consciência das limitações para começar a lecionar. Levava pelo 

menos duas horas para locomoção de um lugar para outro: casa – trabalho, trabalho – 

universidade, universidade – casa. Ouvia experiências de professores e professoras sobre os 

prazeres e dissabores da carreira; não via, em nenhum aspecto, possibilidade de iniciar 

carreira na Educação. Cursei o bacharelado em quatro anos, e para concluir a licenciatura 

foram necessários mais dois anos na Faculdade de Educação. Nestes últimos anos, consegui 

vaga-moradia no conjunto residencial da USP, o que facilitou muito meu empenho nas 

leituras exigidas no curso. 

Após aprovação em concurso da Prefeitura Municipal de Barueri, região oeste de São 

Paulo, em 2000, iniciei a carreira de professora, o qual foi marcado por dificuldades e pela 

vontade de desistir. O período coincidiu com o encerramento da disciplina Metodologia do 

Ensino de Língua Portuguesa da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo 

(FEUSP), ministrada pela Professora Dra. Neide Luzia de Rezende. O período de estágio 

serviu para confirmar a precariedade da educação pública em diferentes aspectos – políticas 

educacionais, condições de trabalho, defasagem salarial. Lembro-me, no ano de 2000, da 

greve dos professores da rede estadual de ensino do Estado de São Paulo, que durou cerca de 

três meses, com muita discussão na mídia sobre a desvalorização da carreira docente, um 

grande número de professores que se diziam desestimulados com a carreira. Houve nessa 

paralisação, inclusive, professores detidos por agressão ao então Governador do Estado, Sr. 

Mario Covas. 
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Nesse contexto, tive muita insegurança ao iniciar na carreira porque não sabia até 

que ponto havia estabilidade na profissão. Além disso, não possuía experiência, e meu 

conhecimento estava fundamentado em minha vida escolar como aluna e na formação 

acadêmica. Em especial, durante o tempo de estágio, pude conhecer um pouco sobre cultura 

escolar competitiva e nada colaborativa entre os profissionais da educação, portanto muitas 

dúvidas permearam meu início de jornada profissional. Como professora iniciante, deparei-

me com uma difícil realidade em sala de aula: crianças não alfabetizadas, muita indisciplina, 

desinteresse de alunos. Tudo isso me causou o que Huberman (1992) chama de choque da 

realidade, a mudança da cômoda posição de aluna para a responsabilidade de professora, que 

ao mesmo tempo se caracterizava como entrave e desafio. 

Na rede municipal de ensino, minhas turmas no ano de 2000 eram alunos da 5.ª série 

do Ensino Fundamental, o que me causou certo desconforto, pois não sabia como lidar com o 

ensino daquelas crianças, diante de grandes dificuldades de aprendizagem. As primeiras 

impressões foram se reformulando, mas exatamente o que ensinar e como ensinar ainda eram 

questionamentos constantes. Além disso, não havia relacionamento com meus pares, cada um 

com seu tempo limitado de professor que cumpre jornada dupla. 

O que me fez alavancar, crescer e permanecer foi o desejo crescente em não me 

frustrar na escolha, pois havia me custado senão o capital econômico das mensalidades no 

curso de graduação, mas o tempo de investimento, além da busca de aperfeiçoamento da 

minha prática. Sem dúvida, houve grande colaboração da Profa. Neide Rezende, que me 

acompanhou durante alguns longos meses (se não anos) contribuindo para o meu 

desenvolvimento profissional, não somente com questões pedagógicas, mas dando apoio para 

a compreensão daquele novo campo de trabalho no cotidiano escolar.  

Na tentativa de sanar minhas dificuldades em sala de aula, retornei no ano de 2002 

para a USP, no programa de Pós-graduação Stricto Sensu, como aluna especial da Profa. Dra. 

Maria da Lúcia Pimentel Góes, grande pesquisadora na área de Literatura Infantil e Juvenil. 

Não prossegui talvez porque o curso não respondia às minhas inquietações como docente e 

com a dimensão do saber escolar que eu buscava.  

Minha jornada, ainda como professora iniciante, prosseguia com dúvidas e 

aprendizagem da carreira. Em 2003, ingressei como professora nível básico II (PEBII)2 de 

Língua Portuguesa no Governo do Estado de São Paulo, no município de Carapicuíba. 

Acredito que esse período foi bastante provocativo da minha jornada como professora, pois 

                                                            
2 Equivale ao professor que ministra aula no Ensino Fundamental II (5.ª a 8.ª séries) e Ensino Médio. 
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exigiu novos conhecimentos, e se tratava de uma turma de suplência de Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) no período noturno. Minha sensação era a de que estava diante de um 

recomeço.  

De fato, tive que construir novos saberes escolares, ao mesmo tempo em que percebi 

certas marcas de identidade e estilo na minha prática, como nos mostra Lima (2006), que já 

haviam sido elaboradas desde minha inserção na docência e permanecido durante toda a 

minha formação e construção profissional. Ainda em 2003, é importante ressaltar o quanto foi 

importante participar do Curso Professor Criativo oferecido pela Coordenadoria de Estudos e 

Normas Pedagógicas (CENP) da Secretaria Estadual de Educação (SEE) de São Paulo. O 

curso partiu das experiências de integrantes do Ballet Stagium, forte grupo brasileiro de dança 

reconhecido mundialmente, e que me fez atentar para a riqueza do trabalho coletivo. Além 

disso, outros cursos e encontros na área de Educação e Formação de Professores fizeram parte 

da minha constituição na carreira docente da escola pública. 

Alguns questionamentos se intensificaram ao longo desses anos de formação e 

docência, confirmando que se faz necessária e urgente a valorização do magistério, expressão 

relacionada, em geral, às ações essenciais para o aumento da qualidade nas condições de 

trabalho dos educadores. A valorização do magistério é tratada no Plano Nacional de 

Educação (PNE) junto ao capítulo sobre a formação de professores. Esse documento, que é 

fundamentado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), n.º 9.394 de 1996, afirma o 

compromisso com a melhoria da qualidade do ensino e a consequente valorização do 

magistério, “uma vez que os docentes constituem o centro de todo o processo educacional” 

(MENEZES, SANTOS, 2002). O PNE assinala, ainda, que a valorização do magistério 

“depende tanto da garantia de condições adequadas de formação, trabalho e remuneração 

quanto da exigência de uma contrapartida em termos do desempenho satisfatório, pelo 

docente, das atividades educativas” (MENEZES, SANTOS, 2002). 

A chegada ao programa de pós-graduação mestrado em educação da Universidade 

Nove de Julho (Uninove) aconteceu no momento em que acreditei estar preparada para novos 

desafios, entendendo que formação é um processo contínuo, e não se esgota. Em meio à 

jornada do mestrado, minha trajetória de vida foi evidenciando conflitos entre a posição de 

mãe, educadora, pesquisadora... Em minha caminhada profissional, percebi que os problemas 

por mim vivenciados não estavam distantes daqueles encarados por colegas de trabalho 

quando iniciaram carreira. Minha investigação tem a finalidade de compreender as 

dificuldades pelas quais atravessam e relatam enfrentar, na grande maioria, os professores em 

início de carreira. 
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Em busca da compreensão desse enfrentamento e lendo Gabriel Perissé (1996) já 

pude entender que “começa a pensar quem começa a perguntar. E perguntar dá trabalho. 

Supõe abrir-se para a realidade, e para outras pessoas. Supõe estar atento às infindáveis 

respostas. Nem toda resposta é verdadeira, sem dúvida. E por isso exige-se mais trabalho: 

devemos avaliar tudo o que ouvimos, em busca do que realmente satisfaça a nossa vontade de 

saber”.  

 

� Interesse pelo tema – ponto de partida 

  

No ano de 2004 assumi o cargo de professora titular de Língua Portuguesa na rede 

oficial de ensino do Estado de São Paulo. Apesar de já estar no processo de estabilização e 

consolidação da carreira, conforme mostra Huberman (1992), minha prática estava pautada, 

entre outras bases, na observação dos professores experientes nos quais notava um maior 

comprometimento político e pedagógico na carreira. Ao passo que também era notório, o 

desânimo de professores em seus primeiros anos de carreira, frustrados e sem perspectivas, 

enfrentando por vezes, dificuldades que também pelas quais eu havia passado.  

Nesse sentido, busquei compreender, a partir de discussões provocativas na hora de 

trabalho pedagógico coletivo (HTPC),3 ou mesmo em conversas informais, quais as 

motivações desses professores como estudantes nos cursos de licenciatura e o que os levava a 

tal desânimo, manifesto nos encontros. Segundo Lapo e Bueno (2002), o grau de satisfação ou 

insatisfação do profissional está relacionado aos resultados por ele apresentados em sua 

atuação, ou seja, “o professor não reconhece como válida a relação entre o dispêndio de 

energia necessário e o resultado que será obtido”, sendo o modo como a profissão docente foi 

escolhida um dos principais aspectos a ser observado. 

Percebi que tanto as motivações na condição de futuros professores quanto o 

desencanto dos primeiros anos na carreira tratava-se de variadas dificuldades enfrentadas por 

eles não somente no campo profissional, mas na trajetória de vida. 

 

 

 

                                                            
3 HTPC é um horário dentro da carga obrigatória para o professor cumprir na escola, sob a orientação do 
Professor Coordenador da unidade escolar. Para o professor do Ciclo II varia o número de horas conforme o 
número de aulas que o professor ministra.  
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Nesse aspecto, ao mencionar a maneira como o professor constitui seu 

conhecimento, Marcelo García (1998, p.53) nos mostra que  

 

[...] o conhecimento didático do conteúdo constrói-se a partir do 
conhecimento do conteúdo que o professor possui, assim como do 
conhecimento pedagógico geral, e do conhecimento dos alunos, e 
também é consequência da própria biografia pessoal e profissional do 
professor. 

 

E complementa com o pressuposto de que “[...] somente se conhece aquilo que se 

pode ensinar ou comunicar”. 

Daí meu interesse em investigar os problemas vivenciados pelos professores 

iniciantes e trazer à tona as motivações na escolha da profissão docente. Compreender as 

vivências do professor seria inferir sobre suas práticas mediante as observações destas. Não 

foi o que desenvolvi neste trabalho. A proposta foi verificar as experiências vividas utilizando 

como mediador o relato do professor. Para isso, não se realizou análise do discurso na 

metodologia, e sim do conteúdo das narrativas4 baseadas em Franco (2008). Busquei 

compreender quais os motivos levaram à escolha da profissão docente, na tentativa de 

entender o imaginário na condição de alunos e futuros professores. Articular o discurso do 

imaginário do aluno e levar o professor a relatar suas percepções no início da carreira foi, 

portanto, o ponto de partida.  

Conforme o Michaelis - Moderno dicionário de língua portuguesa,5 a palavra 

imaginário utilizada como adjetivo possui quatro significados, a saber: 1. Que só existe na 

imaginação, 2. Que não é real, 3. Ilusório, 4. Fictício, fantástico.  

A intenção em utilizar o verbete imaginário se deve ao fato de que os professores 

iniciantes trouxeram, durante a pesquisa, lembranças de um vir a ser na profissão, ou seja, nos 

relatos relembraram a posição que ocupavam ainda como alunos de cursos de graduação, 

futuros professores, quando, ainda durante a formação inicial, não experimentaram a posição 

de docente. Para Bosi (1994, p. 56), “o instrumento decisivamente socializador da memória é 

a linguagem. Ela reduz, unifica e aproxima no mesmo espaço histórico e cultural a imagem do 

sonho, a imagem lembrada e as imagens da vigília atual”. Durante as entrevistas realizadas, os 

docentes fizeram um percurso na memória para evidenciar os motivos que os levaram à 

                                                            
4 Utilizamos os termos relato, discurso, narrativa como equivalentes, levando em consideração que se trata das 
experiências vividas relatadas pelos professores.  
5 WEISZFLOG, Walter (Ed.). MICHAELIS - Moderno Dicionário da Língua Portiguesa. Disponível em: 
<http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues>. Acesso em: 6 jan. 2009. 
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escolha da profissão, a participação ou não da família, além de relatarem suas experiências no 

que concerne às dificuldades no exercício da prática docente. 

 

� Revisão de literatura 

 

A revisão da literatura mostrou que o tema da pesquisa é relevante. Quem estudou a 

atuação do professor iniciante no Brasil e fora do país abordou diferentes temas: 

desenvolvimento profissional, socialização do professor, saberes construídos etc. Alguns 

autores se ocuparam do tema relativo ao professor iniciante, e podemos6 destacar o trabalho 

realizado pelo grupo de pesquisa de formação docente da Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar/SP) com diversas publicações desde a década de 1990, coordenado pela Professora 

Graça Mizukami: Lima (1996), Guarnieri (1996). Na Pontifícia Universidade Católica (PUC) 

em São Paulo, o grupo orientado pela Professora Marli André (2001); na USP, o Grupo de 

Estudos e Pesquisas sobre Formação de Educador (Gepefe), Inforsato (1995), Abdalla (2000); 

entre os mais significativos. Autores espanhóis trataram do assunto desde a década de 1980, 

entre eles: Marcelo García (1999) e Veeman (1988). 

Nosso interesse foi mostrar os dilemas vividos pelo professor do Ciclo II do Ensino 

Fundamental em início de carreira, por meio do relato desse profissional e a mudança na sua 

posição de aluno para professor. Marcelo García (1998, p.62) diz que:  

 

[...] a iniciação ao ensino, é o período de tempo que abrange os 
primeiros anos, nos quais os professores deverão realizar a transição 
de estudantes para professores. As pesquisas têm se mostrado que é 
um período de tensões e aprendizagens intensivas, em contextos 
geralmente desconhecidos, e durante o qual os professores 
principiantes devem adquirir conhecimento profissional, além de 
conseguir manter um certo equilíbrio pessoal.  

 

Entendemos nosso estudo como contribuição ao conhecimento que vem sendo 

construído com as pesquisas sobre formação de professores, em uma proposta de repensar, 

inclusive, a formação inicial.  

Percebemos, também, que estudos realizados sobre o professor iniciante se detêm no 

universo do professor das séries iniciais do Ensino Fundamental (Ciclo I) ou se voltam para 

os professores do ensino superior. Podemos destacar Pienta (2007), Rocha (2005), Ferenc 

(2005), Andreossi (2004), Pizzo (2004), Soares (2004), Lima (2006) e Freitas (2000). 
                                                            
6 Utilizamos agora a primeira pessoa no plural por tratar-se de uma construção não mais pessoal, e sim 
colaborativa com o orientador. 
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Apresentam-se poucas produções que têm como sujeito o professor do Ciclo II do Ensino 

Fundamental, com habilitação específica em uma área, como o que pretendemos buscar. 

Destacamos os seguintes trabalhos que nos chamaram a atenção sobre professores de 

formação em áreas específicas: Bejarano (2001) pesquisou sobre as aspirações na formação 

inicial de professores de Física; em Felice (2002), os sujeitos da pesquisa são professores de 

Matemática; Gori (2000) trata do universo do professor iniciante de Educação Física.  

 

� Definindo o objeto da pesquisa 

 

Duas foram as questões que problematizaram e nortearam este estudo: a) Como 

estudante de um curso de licenciatura e futuro professor, qual a imagem e expectativas o 

sujeito da pesquisa tinha da carreira docente durante a formação inicial? b) Na condição de 

recém-formado e professor do Ciclo II do Ensino Fundamental, como pensa e relata as 

dificuldades no início da carreira? 

Outros questionamentos foram surgindo para nos ajudar a esclarecer nosso problema 

da pesquisa, por exemplo: 

 

a) Como foi a trajetória escolar e a participação da família? 

b) Quais as motivações conduziram à carreira docente? 

c) Que tipo de relação se estabeleceu entre as expectativas da formação inicial e o momento 

que o professor iniciou na docência? 

d) Quais as contribuições efetivas do período de estágio no ensino superior para a atuação do 

professor? 

e) Que tipo de relacionamento mantém com seus colegas de área? 

f) Que significado atribui ao seu trabalho? De que maneira vê e concebe a carreira docente? 

g) Qual formação as universidades na área de Licenciatura apresentam àqueles que iniciam 

sua carreira docente? 

 

A pesquisa foi realizada com sete professores de Educação Básica, Ciclo II, do 

Ensino Fundamental em início de carreira da rede pública oficial de ensino do Estado de São 

Paulo, no Município de Itapevi, que ingressaram no magistério a partir de 2004. Partimos 

desse ano para estabelecer um recorte de período, por se tratar do início das contratações de 

professores efetivos no quadro de magistério de educação Básica (Ciclo II Ensino 
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Fundamental e do Ensino Médio), no último7 concurso público da rede estadual de ensino de 

São Paulo. Não delimitamos uma área de habilitação específica por entendermos que a 

problemática não se concentra em apenas um curso ou área do conhecimento, mas nos 

entraves na carreira em si. 

Buscamos, assim, atingir os seguintes objetivos: 

 

a) Conhecer como a trajetória de vida influenciou o professor na escolha da carreira. 

b) Compreender as motivações para o ingresso no curso de licenciatura na tentativa de 

relacionar a trajetória de vida e de formação. 

c) Compreender que tipo de relação se estabelece entre as motivações durante a formação 

inicial e o momento que o professor se insere na carreira docente. 

d) Traçar as principais dificuldades enfrentadas pelo professor iniciante. 

e) Compreender de que maneira as políticas para formação de professor contribuem na 

construção do conhecimento do futuro professor em face do aprender a ensinar. 

 

Para tanto, nos apoiamos no pensamento de Pierre Bourdieu (1998a, 1998b) como 

referencial teórico com base nos conceitos de capital cultural, classificação e 

desclassificação. As leituras realizadas ao longo de nossa trajetória de pesquisa permitiram 

relacionar conceitos próximos aos fenômenos estudados, visto que esclareciam na teoria 

vivências relatadas na prática dos docentes.  

O trabalho está organizado em três capítulos da seguinte forma:  

 

No primeiro capítulo, intitulado Caminho Teórico e Metodológico, tratamos o 

percurso da investigação, apresentamos o universo da pesquisa: quem são esses professores 

(sua origem familiar, onde se formaram) e que espaço físico e social é este em que situamos 

nosso recorte da pesquisa. O capítulo encerra com a explanação do referencial teórico, 

apresentando, portanto, os conceitos de Pierre Bourdieu (1930 – 2002) que nos auxiliaram na 

leitura dos dados coletados, mais precisamente os conceitos do autor sobre capital cultural 

(herança familiar e habitus) e classificação e desclassificação. 

Abrimos o segundo capítulo Carreira Docente descrevendo o que dizem as pesquisas 

sobre a formação de professores e o acesso à escola, pensando na democratização e abertura 

do Ensino Superior nos Cursos de Licenciatura. Em seguida, abordamos quais os pilares das 

                                                            
7 Esse foi o último concurso realizado quando coletamos os dados da pesquisa, nos anos de 2008 e 2009. 
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políticas públicas de formação no País e quais as concepções que as norteiam. O Ensino 

Superior Privado é ainda assunto deste capítulo, pois nele tratamos da lógica de mercado em 

que diversos Cursos de Formação Inicial e Continuada estão fundamentados na 

oferta/custo/procura, assim como a consequente fragilidade de formação que apresentam. 

Concluímos ao tratar especificamente da Formação Inicial dos Cursos de Licenciatura e os 

impactos na prática, conforme apontam os teóricos, sobre o professor iniciante e a abordagem 

de Huberman que classifica os ciclos na carreira do professor. São feitas considerações sobre 

o trabalho docente, aspectos da condição da profissão. 

No terceiro e último capítulo esclarecemos os objetivos da pesquisa, o caminho das 

questões norteadoras do trabalho de investigação e a análise das entrevistas, para anunciar os 

resultados alcançados neste trabalho teórico e empírico. Por fim, nos apêndices apresentamos 

o questionário e o roteiro das entrevistas aplicados aos sujeitos participantes deste estudo. 
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CAPÍTULO I - CAMINHO TEÓRICO E METODOLÓGICO 
 
[...] os trabalhos científicos são parecidos com uma música que fosse 
feita não para ser mais ou menos passivamente escutada, ou mesmo 
executada, mas sim para fornecer princípios de composição. 
(BOURDIEU, 1989, p.63) 
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1.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: ENTREVISTA E ANÁLISE DE 

CONTEÚDO 

 

Os dados da pesquisa em que baseamos nossas análises foram obtidos da seguinte 

forma: primeiro, os professores responderam um questionário fechado que versava questões 

como idade, tempo e local de formação, ano de ingresso na rede etc.8 Em seguida, realizamos 

uma entrevista semi-estruturada nas quais os professores responderam perguntas quanto aos 

seus anseios quando da formação inicial e sua vida docente. As entrevistas seguiram um 

roteiro comum a todos os entrevistados, que foi complementado de acordo com o andamento 

de cada entrevista. Todas foram gravadas em áudio e transcritas, para, então, a realização da 

análise do conteúdo.  

A escolha por esse instrumento de coleta de dados se deveu ao fato de considerar 

apropriada a entrevista para recolher dados a fim de identificar as percepções dos professores, 

a partir de seus relatos, motivações para o ingresso na carreira, sua formação, práticas e 

dificuldades, quanto às perspectivas sobre as políticas educacionais na formação de 

professores e na carreira docente. Fizemos a opção pela pesquisa qualitativa porque 

possibilitou o aprofundamento nas experiências que dificilmente seriam captados por outra 

forma de pesquisa. 

Entendemos que no relato de experiência cria-se um momento propício para o 

indivíduo reviver situações passadas com o olhar do presente, reconstruir e compreender suas 

vivências. Ao mesmo tempo em que a entrevista está permeada por ideias concebidas pelo 

entrevistado em que, geralmente, ocorrem teorizações durante as respostas, ou mesmo 

distorções, entendemos como Szymanski (2008) “também se torna um momento de 

organização de ideias e construção de um discurso para um interlocutor, o que já caracteriza o 

caráter de recorte da experiência e reafirma a situação de interação como geradora de um 

discurso particularizado”. A partir desta particularização, tentaremos contribuir para os 

estudos em formação de professores no tocante aos dilemas vividos por professores em início 

de carreira relatados por esses profissionais, com o intuito de trazer informações 

esclarecedoras quanto à realidade da escola pública de São Paulo e as políticas educacionais 

para formação de professores.  

 

 

                                                            
8 Conferir apêndice A. 
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Portanto, para a leitura das narrativas utilizamos a técnica de análise de conteúdo, o 

que nos permitiu organizar os dados coletados e categorizá-los. Para Franco (2008, p.12), “o 

ponto de partida da Análise de Conteúdo é a mensagem, seja ela verbal (oral ou escrita), 

gestual, silenciosa, figurativa, documental ou diretamente provocada”. 

 

1.2 CAMPO DA PESQUISA 

 

Como dissemos anteriormente, a pesquisa foi realizada com professores de educação 

básica que ministram aulas na rede estadual de São Paulo. Selecionamos, para recorte de 

nosso estudo o município de Itapevi, localizado no extremo oeste da região metropolitana de 

São Paulo. Apesar de não se tratar de uma investigação no âmbito municipal, importante 

destacar o fato de não existirem pesquisas em educação ou formação de professores na cidade.  

Trata-se de uma região periférica, portanto, distante do centro urbano, com pouca 

estrutura e serviços, onde vive uma população de baixa renda. Itapevi completou 50 anos de 

emancipação em 2009. Atualmente é um município dormitório porque pouco oferece em 

oportunidade de trabalho. Apesar de distante da região central, o acesso a diversos lugares do 

Estado é facilitado porque possui uma linha de trem que liga a cidade ao centro de São Paulo. 

 

Figura 1 - Rua Joaquim Nunes, centro. 

 
Rua Joaquim Nunes, na região central. Uma faixa convoca o 
povo a votar pela emancipação de Itapevi (1958), que na época 
era um distrito da cidade de Cotia.9 

 

 

                                                            
9 ITAPEVI (Município). História - Galeria de fotos. Disponível em: <http://www.itapevi.sp.gov.br/ 
historia/album.html>. Acesso em: 7 jan. 2010. 



24 
 

 

De acordo com a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), a cidade 

de Itapevi conta com uma área de 91,35 km² e uma população de 217 mil habitantes. Esse 

número em 1980 era de 53 mil e, em 2000, 162 mil habitantes. No início dos anos 80, a 

prefeitura de São Paulo construiu no local vários prédios da Companhia Metropolitana de 

Habitação de São Paulo (Cohab), destinados a moradores de baixa renda, colocados à venda 

apenas na capital paulista. Nos anos 90 outros três conjuntos habitacionais foram construídos 

pelo governo estadual por intermédio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 

Urbano (CDHU), agora destinados aos moradores da região. Tal migração para a cidade 

provocou o avanço populacional que, entretanto, não foi acompanhado pelo desenvolvimento 

urbano, tais como saneamento básico e transporte. Além disso, podemos dizer que a 

localização a apenas 36 quilômetros da capital, com acesso pelas rodovias Raposo Tavares e 

Castelo Branco, além da mencionada ferrovia, proporciona a característica marcante de 

cidade-dormitório. Mesmo contando com um vasto comércio, prestação de serviços, parque 

industrial, com grandes empresas instaladas dentro do município, tais como: Henkel, Jaraguá, 

Eurofarma e Bomi Brasil, está longe ainda de proporcionar espaço no mercado trabalho a 

grande parte da população. 

 

Figura 2 - São Paulo, região metropolitana.10 

 
 

                                                            
10 SÃO PAULO (ESTADO). Instituto Geográfico e Cartográfico - IGC. Disponível em: <http://www. 
igc.sp.gov.br/mapras_spaulo.htm>. Acesso em: 15 set. 2009. 
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Conforme dados obtidos no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

pelo menos trinta e seis bairros compõem o município de Itapevi. A rede pública de ensino 

está dividida entre as Redes Municipal e Estadual. Entre as cinquenta e oito escolas da rede 

municipal, o atendimento se volta para a pré-escola, séries iniciais e finais do Ensino 

Fundamental Ciclo I e II, Ensino Médio regular, Educação de Jovens e Adultos (EJA), no 

Ensino Fundamental e Médio.11 A Diretoria de Ensino de Itapevi é responsável pelas escolas 

dos municípios de Barueri, Jandira, Santana de Paranaíba e Pirapora do Bom Jesus, que 

comportam Ensino Fundamental (Ciclo II) e Ensino Médio, regular e Educação de Jovens e 

Adultos (EJA).  

Fizemos o levantamento dos últimos resultados divulgados pela Secretaria Estadual 

de Educação (SEE/SP) e notamos que a região apresenta índices de deficiência de 

aprendizagem, conforme avaliação da própria secretaria. Segundo o Boletim do Sistema de 

Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp), que no ano de 2008 

avaliou alunos nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências, os dados 

registrados sobre o município apontam níveis de proficiência abaixo do considerado 

satisfatório pelo sistema. 

 

1.3 PERFIL DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Foram utilizados critérios para a seleção dos professores, a saber: 

 

a) Ser professor em início de carreira, ou seja, ter iniciado no magistério a partir do ano de 

2004, conforme classificação realizada por Huberman (1992); 

b) Estar na condição de professor com aulas atribuídas (livres ou em substituição). 

 

Diante das condições acima, sete professores dentre os contatados na rede do 

município se dispuseram a participar da pesquisa e, consequentemente, da entrevista. Serão 

eles conhecidos por: Professor Erivelton, Professora Andréa, Professora Márcia, Professora 

Mônica, Professor Rodrigo, Professora Vanessa e Professora Marlene. 

                                                            
11 Compreendem o Ciclo I do Ensino Fundamental as séries que vão da 1.ª a 4.ª e Ciclo II, da 5.ª a 8.ª. Desde a 
implantação da Lei n.º 11.274, de 06.02.2006, que institui o Ensino Fundamental obrigatório com duração de 
nove anos, os anos iniciais vão do 1.º ao 5.º ano e do 6.º ao 9.º ano. 
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Quadro 1 - Dados de caracterização dos professores entrevistados. 

Fonte: Dados obtidos a partir de entrevistas realizadas pela pesquisadora. 

SIGLAS 

EF - Ensino Fundamental (Ciclo II de 5.ª a 8.ª série) 
EM - Ensino Médio (do 1.º ao 3.º ano) 
FAAC - Faculdade Associada de Cotia 
FEMA/IMESA - Fundação Educacional do Município de Assis/ Instituto Municipal de Ensino Superior de Assis  
FEF - Fundação Educacional de Fernandópolis 
IES - Instituição de Ensino Superior 
INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
LDB - Lei de Diretrizes e Bases  
OFA - Ocupação da função atividade 
UNIFIEO - Centro Universitário Fundação Instituto de Ensino para Osasco 
UNINOVE - Universidade Nove de Julho 

NOME Professor 
A 

Professora 
B 

Professora 
C 

Professora 
D 

Professor 
E Professora F Professora G 

SEXO M F F F M F F 

FAIXA ETÁRIA 31 - 35 
anos 

31 - 35 
anos 

35 - 40 
anos 

21 - 24 
anos 

25 - 30 
anos 25 - 30 anos 31 - 35 anos 

EDUCAÇÃO 
BÁSICA 

Pública - 
regular 

Pública – 
regular 

Pública - 
regular 

Pública - 
regular 

Pública – 
regular 

Pública - 
regular 

Pública - 
regular 

CURSO SUPERIOR Privada Privada Privada Privada Privada Privada Privada 

INSTITUIÇÃO 
SUPERIOR UNIFIEO UNIFIEO UNINOVE FAAC UNIFIEO FEMA/IMESA 

(Assis) 
FEF 

(Fernandópolis) 

ANO DE 
CONCLUSÃO 2006 2007 2006 2006 2008 2006 1996 

ANO DE 
INGRESSO NA 

REDE 
2007 2008 2005 2006 2006 2005 2007 

VÍNCULO OFA OFA OFA OFA OFA OFA Efetiva 

SEGMENTO 
ATUAL EF/ EM EF EF EF EF / EM EF EF / EM 

DISCIPLINA 
PREDOMINANTE História Português História Português/ 

Inglês 
Geografia/ 
Sociologia Matemática História 

OUTRO 
TRABALHO Sim Não Não Não Não Não Não 

ESPECIALIZAÇÃO Não Não Não Não Não Não Não 

Entrevistado em 6.8.2009 8.10.2009 21.10.2009 22.10.2009 22.10.2009 22.10.2009 22.10.2009 
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Analisando as informações abaixo, alguns elementos nos chamaram atenção pela 

aproximação ou extrema divergência entre elas: 

 

1.3.1 Sexo 

 

 Dos sete professores entrevistados, cinco são do sexo feminino, aspecto que não cria 

um distanciamento do que ocorre na rede estadual e na educação brasileira. Com base nos 

resultados do Censo Escolar da Educação Básica de 2007, considerando todas as etapas e 

modalidades da educação básica, constam 81,6% de professores do sexo feminino em todo o 

País. No caso do Estado de São Paulo, os dados apontam a aproximação da realidade 

brasileira, pois os números da pesquisa por região mostram a presença feminina em 82,85% 

contra 17,15% do sexo masculino. (BRASIL, 2009)  

Os dados do Censo nos possibilitam fazer a leitura sobre a predominância do sexo 

feminino na carreira docente. Assim como na história da educação, o campo da docência foi 

(e ainda é) local atraente para a carreira da mulher12, conciliando vida doméstica e 

profissional. Para Carvalho (1994), não se trata somente de uma questão numérica, mas 

também da marca do grupo e das relações estabelecidas, como proletarização e 

profissionalismo. 

O estudo do Inep mostra, ainda, a presença masculina se intensificando nos anos 

finais do Ensino Fundamental, no Ensino Médio e, predominante, na educação profissional, 

conforme gráfico abaixo, caracterizando, de acordo com Carvalho (1994, p.80), a dimensão 

simbólica da qualificação no trabalho e prestígio nesses segmentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
12 Sugerimos a leitura do artigo de Demartini (1993), constante da bibliografia do presente estudo. 
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Figura 3 - Presenças masculina e feminina na carreira docente. 
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                          Fonte: MEC/Inep/Deed. 

 

 

Quadro 2 - Número de professores no Ensino Fundamental - Anos Finais por Sexo, segundo a 

Região Geográfica e a Unidade da Federação (2007). 

    

Unidade da 
Federação 

Professores nos Anos Finais 

Total Sexo 
Masculino Feminino 

    
Brasil 736.502 188.452 548.050 

    
    

Sudeste 275.603 66.445 209.158 
Minas Gerais 83.138 17.343 65.795 
Espírito Santo 13.445 3.314 10.131 
Rio de Janeiro 47.991 12.922 35.069 

São Paulo 131.029 32.866 98.163 
    
       
Fonte: MEC/Inep/Deed.    
Notas: 1. Inclui os professores de turmas do ensino de 8 e 9 anos. 
2. Inclui professores de turmas Multi, Correção de Fluxo e Multi 8 e 9 anos. 
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1.3.2 Idade 

 

Quanto à idade dos sujeitos da pesquisa, observamos que, dentre os sete professores 

em início de carreira, quatro possuem em torno de 31 a 35 anos, o que nos faz pensar em uma 

formação em nível superior tardia do ponto de vista etário para estudantes do ensino superior. 

Nesse sentido, podemos atribuir os dados às discussões sobre o acesso ao ensino superior no 

Brasil, conforme preveem as reformas propostas a partir dos anos 90. Tais reformas 

fundamentam, entre outros níveis e modalidades, a proposta de expansão do acesso às 

camadas da sociedade menos favorecidas tanto no ensino público, com os programas de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni) e o Plano Nacional de 

Assistência Estudantil (PNAES), quanto no ensino privado, com o Programa Universidade 

para Todos (Prouni) e o Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).  

Além disso, é notório o avanço nos últimos vinte anos das universidades privadas no 

País (PINTO, 2004) e as propostas “facilitadoras”, especialmente para os cursos de 

licenciatura, atendendo ao que Silva Júnior (2008, p.23) chama de orientação mercantil, “em 

face do lugar estratégico que as universidades e as instituições escolares da educação básica 

passam a ocupar com a atualização do pacto social e no processo de produção de 

conhecimento-mercadoria”, considerando, portanto, que a qualidade na formação não 

acompanhou a abertura quantitativa. 

Destacamos a seguir o depoimento do Professor E quando questionado sobre os 

motivos de escolha na carreira e o tempo de ingresso: 

 

Trabalhei como garçom durante uns três anos, depois como auxiliar de 
almoxarifado, como estoquista, balconista. O que acabava 
acontecendo, sempre que eu ia procurar emprego era na mesma área, 
podiam aparecer vários outros, mas como eu já tinha experiência 
naquela área, automaticamente conseguia nela [...]comentei com a 
minha supervisora que eu precisava estudar e me formar em alguma 
coisa [...] ela já havia feito a minha inscrição. 

  

Por falta de condições financeiras e pela necessidade do trabalho, a preocupação com 

o Ensino Superior somente ocorreu após algum tempo após o término do Ensino Médio. 

Somente se concretizou, como verificamos no depoimento, porque contou com a ajuda de 

alguém que investiu em seus estudos, acreditando em novas possibilidades profissionais. 
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1.3.3 Formação Básica 

 

Constatamos que todos os professores entrevistados possuem formação básica no 

ensino regular da rede pública, dando continuidade a seus estudos superiores em instituições 

de ensino privado. Uma concepção simplista do senso comum nos faz afirmar que os ricos 

estudam em escolas particulares e seguem para a universidade pública, e vice-versa.  

No entanto, em Pinto (2004, p.744), é possível compreender que, no Brasil, a 

elitização de cursos considerados prestigiados em universidades públicas está relacionada “à 

baixa oferta na rede pública, à pequena oferta de vagas em algumas áreas e à concentração de 

renda do país”.  Entre outros fatores que trataremos mais adiante, como a necessidade de obter 

uma formação superior para facilitar a inserção no mercado de trabalho, esse é um aspecto 

explicativo para os dados apresentados. 

O fato de todos os professores da pesquisa terem sua formação básica no espaço 

público remete-nos à ideia de que estes profissionais já trazem, em certo aspecto, um 

conhecimento do campo de atuação, uma vez que foram alunos no mesmo espaço, ou seja, da 

escola pública. Entretanto, diante das análises dos dados, há contradições na transposição 

entre o ser aluno e o ser professor na escola pública. A titulação do ensino superior no setor 

privado foi o caminho percorrido por todos os entrevistados.  

 

1.3.4 Ano de conclusão e ano de ingresso na rede estadual de ensino 

 

Todos os docentes possuíam, no período das entrevistas, entre um e três anos de 

conclusão do ensino superior. Três professores iniciaram na carreira após concluírem a 

formação inicial, dentre estes, uma professora concluiu o ensino superior dez anos antes de 

ingressar na docência. Os outros quatro professores começaram a lecionar quando ainda 

ocupavam a posição de estudantes de graduação, em decorrência do cumprimento do estágio 

obrigatório para o exercício da prática docente. Assim, fazem parte da pesquisa os respectivos 

números de professores em tempo de docência: 1 professor: 1 ano; 2 professores: 2 anos; 2 

professores: 3 anos; 2 professores: 4 anos. Agrupamos conforme as categorias de Huberman 

(1992), de acordo com o quadro abaixo.   
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Quadro 3 - Anos docência e fase na carreira. 

Anos de docência Número de 
professores Fases/temas Descrição 

1-3 05 Entrada na carreira 
ou hesitação*  

4-6 02 Estabilização*  
Fonte: *Huberman (1992). 

 

Em nossa investigação, consideramos professores iniciantes aqueles que ingressaram 

no magistério entre os anos de 2004 a 2009, ou seja, que estiveram em exercício profissional 

há no máximo seis anos. O motivo dessa classificação nos remete a dois aspectos, a saber: em 

primeiro momento, ocorreu o último concurso público para efetivação de professores de 

educação básica na rede estadual de São Paulo no ano de 2003, havendo as primeiras 

convocações para posse do cargo no segundo semestre de 2004. Portanto, um número 

significativo de professores antes pertencentes ao quadro do magistério como contratados 

tornaram-se professores efetivos, titular de cargo. 

Um segundo aspecto diz respeito ao ciclo profissional organizado por Huberman 

(1992), a partir de uma pesquisa realizada por ele na Suíça em entrevista com 160 professores 

do ensino secundário. De acordo com as análises feitas pelo autor, os seis primeiros anos 

compreendem as duas primeiras fases do ciclo profissional. A primeira seria a entrada na 

carreira em que acontece o momento da “sobrevivência” ou o “choque do real”,13 revelando, 

por um lado, o período em que o iniciante se confronta com um distanciamento de suas 

expectativas e a realidade cotidiana da sala de aula. Por outro lado, no plano da descoberta se 

traduz como uma experimentação satisfatória e motivadora. Parece que são dois os aspectos 

que se articulam, pois “são vividos em paralelo e é o segundo aspecto que permite aguentar o 

primeiro” (p.39). 

Ao relatar o primeiro dia de aula, os entrevistados confirmaram o termo “choque da 

realidade”, o que podemos observar nos depoimentos abaixo: 

 

O primeiro dia de aula, em setembro, porque substituí aulas de 
licença, foi assustador para mim [...] Eu fiquei sem saber o que fazer, 
fiquei quieta, meio assustada, olhando para eles com olhos 

                                                            
13 O termo/conceito “choque da realidade” ficou popularizado por Simon Veenman para aproximar a ideia às 
vivências de muitos professores no primeiro ano da carreira docente.  
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arregalados, mas não queria passar essa impressão para a sala, 
fiquei de cara feia, pensando, foram uns quatro minutos de confusão. 
Meu sentimento era de pavor e vontade de sair correndo [...] eles 
ficaram 10 minutos tentando abrir caderno, mas desistiram de copiar, 
comecei passar o texto na lousa de costas para eles e começou a 
bagunça novamente, virei de cara feia para ver se eles se organizavam, 
eles sentaram, continuaram com caderno fechado, uns seis alunos 
copiaram, o barulho continuou. Eu achei uma vitória, pelo menos 
estavam sentados, não pulando pela sala. (Professora B, grifos nossos) 
 
Ainda não me sinto insegura, não sei se um dia eu vou estar segura. 
(Professora C) 
 
No primeiro dia que eu entrei foi numa sala de 3.º colegial, eu não 
tinha ideia do que fazer com eles. (Professora F) 
 
Eu entrei em pânico, porque o conteúdo para mim era tranquilo, eu já 
tinha um projeto feito, mas quando me deram o diário na mão, falaram 
aqui põe conteúdo, aqui falta... (Professor E, grifos nossos) 

 

Conforme Silva (1997, p.57) o choque da sobrevivência se deve ao  

 

[...] corte entre o ideal e o real, ou seja, entre a teoria, adquirida 
durante a formação inicial, e a realidade da vida na escola, a 
ambiguidade do papel por esta desempenhado numa sociedade 
caracterizada por constantes mudanças, a multiplicidade de papéis que 
estão cometidos os professores, logo a partir do seu primeiro dia de 
profissão, transformam a etapa de iniciação num contexto propício ao 
aparecimento de dilemas. 

 

Segundo Huberman, sequências ditas de “exploração” e de “estabilização” se 

verificam no início da carreira. O autor considera que “o desenvolvimento de uma carreira é, 

assim, um processo e não uma série de acontecimentos. Para alguns, este processo pode 

parecer linear, mas, para outros, há patamares, regressões, becos sem saída, momentos de 

arranque, descontinuidades” (1992, p.38). Afinal, assim também o é, neste último aspecto, o 

processo de formação humana, recheado de percalços e dilemas. 

Mesmo organizando em fases ou ciclos da carreira, o autor reafirma que as coisas 

não acontecem de maneira tão linear e invariável. Após a fase de entrada na carreira sob a 

forma de “sobrevivência e descoberta”, segue a segunda fase denominada “estabilização”, na 

qual acontece o “comprometimento definitivo” ou a “tomada de responsabilidade” quanto à 

identidade profissional, momento este no qual o professor incorpora o seu papel e tem 

reconhecimento do outro. Trata-se de uma escolha e, como toda escolha, implica renúncias. 

Nos depoimentos dos entrevistados identificamos os conceitos de estabilização: 
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A minha vida é a de um inconformado e se ainda permaneço na 
educação é porque vislumbro, ainda que num horizonte muito 
distante, a perspectiva de uma transformação dessa realidade. 
(Professor A) 
 
Eu me preparo para dar aula, eu não entro na sala de aula sem minha 
pasta, eu preparo mesmo a minha aula, mas ainda me vejo em 
processo de aprendizagem, ainda estou aprendendo, ainda tem muita 
coisa. (Professora C) 
 
Me assustou muito no começo, agora já me habituei, já sei como que 
é a coisa aqui, então a gente se habitua a isso, não que a gente aceite, 
que ache que é o certo e tal, mas a gente se habitua a viver. 
(Professora F, grifos nossos) 

 

A mudança do papel de aluno para professor pode ser considerada um ritual de 

passagem em que há uma representação-reprodução do seu tempo de estudante transportada 

para um novo contexto-espaço a que passa pertencer. 

 

1.3.5 Vínculo Empregatício 

 

O que complementa os dados do tempo de formação e ingresso na carreira é que 

somente um docente, a professora que concluiu a graduação dez anos antes de ingressar na 

carreira docente, dentre os sujeitos da pesquisa, possui cargo efetivo na rede, enquanto os 

outros professores têm contratação com base no regime estabelecido pela Lei 500/1974, dos 

servidores públicos, tratando-se da contratação temporária de caráter de substituição de aulas 

ou em caso de ausência de professores titulares daquela disciplina.14 O que observamos 

durante os relatos é que a instabilidade e a insegurança quanto à permanência na carreira estão 

relacionadas ao fenômeno social, como mostra Tenti Fanfani,15 que ocorreu a partir das 

grandes transformações no modo de produção e trabalho, e às novas configurações 

econômicas e sociais sofridas na era da globalização. A condição de trabalho do professor que 

possui ocupação da função atividade (OFA) se equivale ao que o autor chama de desemprego 

aberto (TENTI FANFANI, 2002, p.69), e se desdobra em subemprego, no qual o empregado 

trabalha menos tempo do que gostaria. Tal situação reforça o caráter provisório e precário da 

profissão em que se encontram os professores iniciantes. 
                                                            
14 De acordo com matéria publicada no Jornal da Tarde do dia 20.02.2009, dos mais de 300 mil professores 
contratados em regime temporário que atuam em escolas estaduais no País, o índice registrado em dezembro de 
2008 foi que 47,8% pertencem ao Estado de São Paulo, perdendo para a rede estadual de ensino de Minas Gerais 
(53,5%) e Mato Grosso (48,8%). 
15 Conferência proferida em 22 de novembro, sob o título Educação e Democracia, no Seminário Educação 2000, 
promovido pelo Instituto de Educação e o Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Federal 
de Mato Grosso. 
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Geralmente, o professor inicia seu trabalho na carreira docente de maneira muito 

precária, tanto na condição de estudante/professor (aqueles que iniciam na carreira sem 

concluir a graduação) quanto nas condições de trabalho como: substituir de professores sem 

um planejamento específico, desrespeito por parte dos alunos e desconsideração por parte dos 

pares, como revelam os depoimentos abaixo: 

 

Quando dei aulas como professora eventual desanimei demais, mas 
como faltava mais três semestres (para concluir a universidade) eu não 
quis desistir, porque eu pensei “vou perder tudo o que eu já investi”. 
(Professora B) 
 
Fui trabalhar como eventual, até hoje eu não tenho perfil, eu não sei 
enrolar, eu vou dar aula dando o que eu sei, eventual é jogado na sala, 
você não tem um projeto, você não tem nada pra dar,16 te jogam na 
sala de aula e eu não sabia o que dar [...] Sem projeto, sem ter um 
material do professor, eu dava o que eu queria, isso pra mim não é dar 
aula eventual, isso pra mim é pra matar o tempo dos alunos. 
(Professora C) 
 
No primeiro dia (como professora eventual) quando me avisaram em 
cima da hora eu tinha que procurar alguma coisa. Não tive ajuda de 
ninguém, nem dos outros eventuais, porque você entra numa escola o 
(professor) eventual te vê como rival, então eles não te dão um toque 
ou uma ajuda, nada. (Professora D) 
 
Professor eventual é aquele negócio, você entra na sala de aula o dia 
que alguém falta, você não sabe qual é o professor que vai faltar, você 
não tem noção do que trabalhar em cada sala, porque cada série 
aprende conteúdos diferentes. (Professora F) 

 
1.3.6 Segmento Atual 

 

Em sua totalidade os professores desta pesquisa ministram aulas no Ensino 

Fundamental (Ciclo II), dando uniformidade, assim, às informações. Apenas dois deles 

lecionam também no Ensino Médio. O segmento no qual os professores iniciantes estão 

inseridos implica uma dupla dificuldade, se pensarmos que os alunos, especialmente os de 5.ª 

e 6.ª séries, também estão em fase de “adaptação” às mudanças do Ciclo I para o Ciclo II.  

Dias da Silva (1994, p.45) mostra que nesse tipo de relação entre aluno-professor há 

“[...] muito mais confronto do que adequação de expectativas”. Uma série de fatores contribui 

para o confronto nessa convivência, como o tempo restrito e horário limitado das aulas. O 

conteúdo da matéria é o centro das preocupações, numa tentativa de cumprir uma sequência 

                                                            
16 Como conteúdo da disciplina. 
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de ensino para as séries seguintes. No caso desses professores “especialistas” de disciplina, 

existe o que a autora chama de “concepção bacharelesca ou enciclopédica”, visto que o centro 

do trabalho é acadêmico, o que pode implicar certo “alheamento em relação aos alunos”.  

 

1.3.7 Disciplina 

 

Dentre as disciplinas ministradas, seis professores lecionam na área das Ciências 

Humanas, enquanto somente uma professora é da área de Ciências Exatas. Ainda de acordo 

com o Censo (2009, p.36), a informação se torna relevante quando analisamos os dados sobre 

as áreas de formação superior com o maior número em relação de docentes no Estado de São 

Paulo, a saber: 16,4% Letras (Língua Portuguesa); 12,3% Pedagogia; 10,7% Matemática; 

9,4% História. Vale lembrar que, pelo estudo mencionado, dos 579.271 professores do Ciclo 

II (séries finais do Ensino Fundamental) que apresentam nível superior no País, 65.834 

possuem mais de um curso de graduação. 

 

1.3.8 Exercício de outra profissão 

 

Somente um professor possui outro vínculo empregatício, além da carreira docente, 

dado que corrobora com os levantamentos realizados por Gatti e Barreto (2009), que mostram 

a ocupação docente como principal daqueles que ingressam na carreira. Durante as 

entrevistas, todos os professores declararam que exerciam outro tipo de trabalho, bastante 

diverso da educação, antes de ingressarem no magistério. Das funções desempenhadas 

destacamos: porteiro, auxiliar de serviços gerais, operador de telemarketing, secretária, babá, 

balconista. Quanto a este aspecto, cumpre ainda cruzar com o item IDADE, pois quatro dos 

sete professores possuem entre 31 e 35 anos. Em virtude de diferentes condições, porém 

predominantemente econômicas, tiveram empecilhos no acesso ao ensino superior ao 

concluírem o Ensino Médio. 

 

1.3.9 Especialização 

 

Observamos também que em razão do recente tempo em formação inicial ou por 

falta de oportunidade e/ou interesse em permanecer no campo educacional, nenhum dos 

participantes desta pesquisa havia iniciado algum curso de especialização. Os que 

manifestaram interesse em permanecer na carreira docente, disseram que aguardam 
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oportunidades (econômicas essencialmente) em prosseguir em cursos de formação 

continuada, o que consideram essencial para a atualização profissional.  

A caracterização do perfil do professor é parte fundamental das análises dos aspectos 

que condicionam seu desenvolvimento profissional, suas motivações, na perspectiva de 

compreender melhor suas experiências a partir de seus relatos etc. 

 

1.4 INSTRUMENTAL TEÓRICO: CONCEITO CAPITAL CULTURAL E 

CLASSIFICAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO (PIERRE BOURDIEU) 

 

A análise dos relatos dos docentes foi baseada em algumas categorias, como as 

lembranças escolares e a herança cultural familiar, os motivos pela escolha da profissão 

e as imagens construídas pelos professores dos dilemas que enfrentam em sala de aula 

nos primeiros anos de docência. Para nos auxiliar no exame das categorias selecionadas, 

apoiamo-nos nas reflexões de Pierre Bourdieu, sociólogo francês que estudou sobre o sistema 

educacional de seu país. Considerado um importante pensador do século XX, revela em sua 

produção as desigualdades sociais por meio dos mecanismos de reprodução. Nascido em 

Béarn, interior da França, em 1930, é nos anos de 1960 que suas pesquisas ganham maior 

repercussão. Tomamos, então, como base teórica a contribuição do conceito de capital 

cultural (herança familiar e noção de habitus) e o conceito de classificação e desclassificação. 

Devemos considerar que para Bourdieu é inviável estudar os fenômenos que ocorrem 

na sociedade isolando indivíduos ou a própria estrutura social, visto que um pressupõe o 

outro. Para o autor, a noção de capital cultural foi primeiramente formulada no intuito de 

compreender as discrepâncias no desempenho escolar (sucesso e fracasso) no sentido de 

desconstruir a concepção de “aptidões naturais” dos alunos como explicação para os 

resultados.  

Existem três formas de capital cultural: o institucionalizado (adquirido com 

certificação de diplomas, o objetivado (posse de objetos/bens culturais) e o corporificado (que 

existe no modo de ser do indivíduo, evidenciado nos gostos, comportamentos e atitudes). 

Interessa-nos evidenciar por meio da pesquisa que tanto o capital cultural objetivado, quanto o 

corporificado têm relação com a herança familiar. Já o capital cultural institucionalizado 

confere ao portador do diploma um valor simbólico, garantido ao menos juridicamente, uma 

vez que existe uma documentação reconhecida por meio das instituições de Ensino Superior. 
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Segundo Bourdieu (1998b), a posse do capital cultural permite ao indivíduo a 

possível convertibilidade em capital econômico. No entanto, o autor lembra que “os 

benefícios materiais e simbólicos que o certificado escolar garante dependem também de sua 

raridade” (p.79). 

Para compreender a trajetória de vida relatada pelos professores, também foi 

importante associar ao que o teórico chama de estratégias de investimento. Trata-se do 

recurso utilizado pelas pessoas para ampliarem o seu capital cultural, no caso dos professores, 

desprovidos de uma herança cultural familiar, visto que todos os entrevistados revelam não 

possuir um lugar privilegiado na estrutura social, esse recurso seria a diplomação. As 

estratégias de investimento dizem respeito também ao risco que se corre quando “investimos 

mal”, ou seja, as pessoas tentam realizar aquilo que está ao seu alcance, o que para elas é 

possível. Quando percebemos que há risco de não sermos bem-sucedidos em algum objetivo, 

nos excluímos e nos eliminamos do campo em que já existem outros dominantes.  

O depoimento abaixo descreve esse quadro de “aceitação” da condição social e 

econômica dos indivíduos, porém em constante busca de conversão do capital cultural em 

capital econômico. 

 

Eu já tinha até me dissuadido da ideia de ter uma graduação, até que 
fiquei sabendo dessa promoção,17 uma espécie de promoção, né? Os 
dez primeiros colocados teriam bolsa integral aí eu tentei, fiz a 
inscrição e para minha surpresa, porque eu de fato acreditei que nos 
exames da Fuvest meu desempenho foi lastimável, fiquei sabendo que 
no vestibular da UNIFIEO eu passei em primeiro... Eu tinha esperança 
de passar, pelo menos, na décima posição, o que me daria a 
possibilidade também de usufruir da bolsa integral (Professor A).  
[Quando iniciei o curso] já estava casado, inclusive foi uma barra 
conciliar a graduação com a relação matrimonial. A mulher me 
acusava com o dedo “olha você tá me trocando por esse curso? Vamos 
ver se vai valer a pena...”  E, infelizmente, ela estava certa. Eu me 
sinto muito realizado com o curso, mas, pragmaticamente falando, 
esse curso não me trouxe nenhuma vantagem. É óbvio que nenhuma 
vantagem em termos materiais. Menos mal, pelo fato de eu não ter 
desembolsado nada, a não ser a aquisição de livros, porque a meu ver 
não foi um prejuízo, foi um investimento. Mas se eu tivesse feito a 
graduação objetivando uma estabilidade econômica...18 (Professor A). 

 

 

                                                            
17 O professor menciona promoção para se referir à bolsa de estudo oferecida pelas instituições privadas. Nesse 
caso, a UNIFIEO oferecia bolsa de até 100% nos cursos de licenciatura para os dez primeiros classificados no 
período matutino. 
18 A entrevista do Professor A aconteceu no bairro de Alphaville no município de Barueri, dentro da portaria de 
um prédio de luxo, no qual trabalha há mais de três anos. 
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De acordo com as estratégias de reconversão conceituadas por Bourdieu (1998b), 

capital econômico em capital cultural, os fenômenos da explosão escolar e da inflação de 

diplomas “são comandadas pelas transformações da estrutura das oportunidades de lucro 

asseguradas pelas diferentes espécies de capital” (p.79). 

Nesse sentido, Nogueira e Nogueira (2002, p.17) mostram que para Bourdieu a 

escola é um espaço de disputa desprivilegiado, “onde se via igualdade de oportunidades, 

meritocracia, justiça social, Bourdieu passa a ver reprodução e legitimação das desigualdades 

sociais”, visto que prevalece a permanência dominante de quem já ocupa posição de prestígio, 

pois as oportunidades de escolha nas carreiras menos “inflacionadas” estariam mais acessíveis 

a estes. 

A classificação e desclassificação à quais Bourdieu nos remete estão ligadas 

fundamentalmente aos títulos escolares e à herança familiar. Para a escolha do destino/sucesso 

escolar e social, o vínculo com a origem social é inerente. Já na fase adulta, sem a co-

participação dos familiares, como é o caso da maioria dos nossos entrevistados, requer o que 

Bourdieu chama de senso de jogo, a começar pela escolha do estabelecimento em que o 

indivíduo irá cursar o Ensino Superior (de renome, mas difícil acesso ou inferior, mas de 

grande possibilidade de ingresso com facilidades econômicas, por exemplo). Bourdieu 

completa dizendo que  

 

[...] os movimentos da bolsa de valores escolar são difíceis de 
antecipar e aqueles que podem se beneficiar, através da família, dos 
pais, irmãos ou irmãs etc., ou de suas relações, de uma informação 
sobre os circuitos de formação e seu rendimento diferenciado, atual e 
virtual, podem alocar melhor seus investimentos escolares e obter o 
melhor lucro de seu capital cultural. (BOURDIEU, 1997, p.42) 

 

Dessa forma, o melhor lucro é uma variável a ser considerada, porque a mudança de 

uma posição social para outra de maior prestígio é adquirir o capital simbólico, por meio do 

status. Portanto, o fato de cursar uma graduação já pode ser considerado um lucro, vislumbre 

da posse do capital cultural institucionalizado, sendo o local da certificação renomado, com 

reconhecimento social ou não. Isso fica claro nos depoimentos dos docentes quando 

questionados sobre o motivo da escolha da profissão. 

 

Meu objetivo sempre foi cursar História, nunca tive a pretensão, por 
exemplo, de fazer uma faculdade de Direito. (Professor A) 
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Lembrei de quando o meu pai morreu e meu tio falou: “pra você ser 
alguém na vida, você precisa estudar, fazer uma faculdade, senão você 
vai morrer igual seu pai”. Eu pensava que eu ia ter aquela vidinha da 
minha mãe, trabalhando muito... eu pensei “não quero isso para mim”. 
(Professora B) 
 
O ensino superior foi muito gratificante, foi um sonho, sim... Eu 
queria algo mais, eu tenho necessidade de aprender, até hoje eu tenho, 
tanto é que eu não vou parar, parei agora por comodismo e falta de 
grana, mas eu tenho vontade de aprender ainda. (Professora C) 

 

Isso nos leva a uma reflexão de que nesse sentido estão em jogo valores e crenças 

pessoais (construídos na família), valores e crenças sociais, que somados formam o habitus.19 

A estrutura social capitalista propicia um embate (no sentido de luta de “sobrevivência”) no 

campo20 educacional, no tocante ao capital cultural, que se encontra cada vez mais precário 

pela diplomação aligeirada e precária, em razão da perspectiva mercadológica extremamente 

desvinculada de uma formação intelectual. 

De acordo com Catani (2008, p.46), para Bourdieu a função do sistema de ensino é o 

de também reproduzir a cultura, pois o acesso a ela é desigual segundo a origem de classe. 

Confirma-se quando analisamos a resposta dada pelos entrevistados quanto às lembranças 

familiares e à participação da família na escola. Seguem relatos: 

 

A minha mãe é analfabeta, meu pai estudou até a admissão, a época 
que meu pai estudava, você terminava a 4.ª série, tinha que passar por 
uma espécie de vestibulinho. Ele fez o Primário, passou no curso de 
admissão, cursou a 5.ª e a 6.ª série, na 7.ª série ele abandonou os 
estudos. Foi um homem que teve a oportunidade de se instruir, mas o 
mesmo não pode-se dizer da minha mãe, porque nasceu no sertão da 
Bahia, morava na zona rural e a escola, naquele tempo, já no ambiente 
urbano era difícil, o que se dizer de quem morava no sítio. (Professor 
A) 
 
Para minha mãe era indiferente se eu ia para escola, se eu faltasse, se 
eu repetisse, se eu passasse. Não fazia diferença nenhuma, nenhuma 
diferença pra ela. Minha mãe terminou a 4.ª série e meu pai não. Ele 
sabia escrever o nome, mas era incompleto. (Professora B) 
 

                                                            
19 “Os ‘sujeitos’ são, de fato, agentes que atuam e que sabem, dotados de um senso prático [...], de um sistema 
adquirido de preferências, de princípios de visão e de divisão (o que comumente chamamos de gosto), de 
estruturas cognitivas duradouras (que são essencialmente produto da incorporação de estruturas objetivas) e de 
esquemas de ação que orientam a percepção da situação e a resposta adequada. O habitus é essa espécie de 
senso prático do que se deve fazer em dada situação” (BOURDIEU, 1997, p. 42). 
20 Na perspectiva de Bourdieu, o conceito campo é o conjunto de instituições sociais, indivíduos e discursos que 
se sustentam mutuamente, a sociedade é composta por inúmeros campos que se sobrepõem – ex.: campos da 
educação, da religião etc. Campo é um universo social com propriedades bem definidas (NOGUEIRA; 
CATANI, 2008). 
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Minha mãe fez até a 4.ª série, que naquele período era um grau 
elevadíssimo. Meu pai eu já não tenho conhecimento. Minha mãe 
tinha um grau elevadíssimo, tanto é que em Rio Largo, onde a gente 
morava, ela poderia até dar aula... mas ela teve problema de saúde, 
entrou em processo de esquizofrenia... [...] Eu fui apresentada ao 
cinema muito antes, mas teatro, museu, só na faculdade. (Professora 
C) 
 
Meus pais fizeram até a segunda e terceira série, então muitas vezes 
que eu pedia auxílio não conseguiam me ajudar. Quando eles 
apareciam na escola era só no final do ano, pra fazer rematrícula. 
(Professor E) 
 
Meu pai falava “vai filha, o pai não teve condições de fazer uma 
faculdade, mas vai fazer de tudo para que você tenha”. Porque o sonho 
de um pai que não teve a formação superior é que seu filho tenha. 
(Professora F) 

 

Como em todo campo, há uma disputa pelo poder simbólico, na educação, 

eminentemente se busca também o poder do capital econômico, mas a luta é acirrada quanto 

ao capital institucional (aquisição de diplomas e titulação), em busca da convertibilidade. Em 

artigo publicado originalmente em Actes de la recherche em sciences sociales, nomeado 

Classificação, desclassificação, reclassificação, Bourdieu (1978, p.3-22) evidencia uma 

intensificação da concorrência pelos títulos escolares, estabelecendo uma profunda relação 

entre diploma e cargos. Abaixo, verificamos um destaque para a aquisição de diplomas como 

forma de conversão/ reconversão: investimento capital econômico – ingresso Ensino Superior 

/ capital cultural – aquisição de diploma / capital econômico – mercado de trabalho, mudança 

de ocupação profissional, ascensão econômica e na posição social. 

 

Eu pensava que sendo professora eu ia ter muito dinheiro, porque 
todos tinham carro bonito, uma boa postura. E eu pensava “vou ter 
meu carro, vou ganhar bem e vou comer bem também, então vou ser 
professora, [...] vou me dar bem nessa”. Eu pensava em ter meus 
R$300,00 e pagar mensalidade. (Professora B) 
 
Minha patroa me incentivou a entrar [no curso de Letras], ela me 
pagava pouquinho e falou “se você fizer uma faculdade eu aumento 
seu salário” [...] como a minha mãe não tinha condições de me bancar, 
jamais com sete filhos, daí eu aproveitei a oportunidade, e como era o 
curso mais acessível e eu já pensava em ser professora desde criança, 
falei “é aqui mesmo que eu vou”. (Professora D) 
 
Quando eu fiz a escolha pela docência, eu pensei realmente para 
ensino, para lecionar, é lógico pensando no lado financeiro, achei que 
seria viável financeiramente, que ia melhorar minhas condições 
financeiras. Melhorou? Sim, melhorou, porque minha renda era baixa, 
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e a do meu marido também, porque ele também é [professor] 
iniciante. (Professora C) 
 
Trabalhei como garçom durante uns três anos, depois como auxiliar de 
almoxarifado, como estoquista, balconista. O que acabava 
acontecendo, sempre que eu ia procurar emprego era na mesma área, 
podia aparecer vários outros, mas como eu já tinha experiência 
naquela área, automaticamente conseguia nela. Comentei com a minha 
supervisora, que era nutricionista, que eu precisava estudar e me 
formar em alguma coisa [...] ela fez a minha inscrição [no vestibular] 
[...] e levou para mim só o canhoto dizendo que a prova era no 
domingo, mas isso já era quinta-feira. [...] todo mundo falava que 
[como professor] eu podia tirar bem mais que R$ 400,00 por mês, 
falavam que mesmo que eu não gostasse era para tentar. (Professor E) 

 

Com a oferta de cursos de graduação bastante acessíveis economicamente, a noção 

de classificação seria a garantia da conquista dos diplomas, já a desclassificação está no que o 

autor chama de “explosão escolar” e a saturação dos títulos. A busca torna-se então pelo 

reconhecimento e prestígio dos diplomas então desclassificados, em um processo de 

reclassificação. 

Nesse campo de luta pela reclassificação e contra a desclassificação, e a crescente 

preocupação com a desvalorização do diploma em virtude do grande volume de titulados, 

sofrem, em primeira instância, aqueles desprovidos dos meios herdados, menos favorecidos 

quanto ao capital econômico. No esforço da batalha contra a desvalorização, os mais expostos 

a ela tentam ou lutar com o investimento em sua própria carreira (curto prazo) ou investir na 

titulação dos filhos (longo prazo), o que gera novamente maior crescimento do número de 

diplomas distribuídos, converte-se naquilo que o autor considera uma dialética da 

desvalorização e recuperação dos diplomas. 

Desse modo, nos lembra Nogueira (2002) que as elites econômicas não precisariam 

investir tanto na escolarização dos seus filhos quanto aqueles que devem sua posição social 

quase que exclusivamente à certificação escolar, como no caso das classes médias. Ocorre, 

portanto, que a “inflação dos títulos”, de acordo com “o valor do título escolar nos diversos 

mercados, variaria, basicamente, em função de sua maior ou menor oferta. Quanto mais fácil 

o acesso a um título escolar, maior a tendência a sua desvalorização” (p.23). 

Tratando-se das classes populares, investir na diplomação não garante um retorno 

imediato, mas a longo prazo. Assim, a tendência ao “liberalismo” que Bourdieu menciona, 

quando a vida escolar dos filhos não é alvo de preocupação e cobrança dos pais, pois estes 

nem têm expectativas de “sucesso escolar” de seus filhos. As famílias esperam que os filhos 

estudem o suficiente para se manterem ou, pelo menos, alcançarem uma posição 
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socioeconômica ligeiramente superior à dos pais, por isso, a escolha no Ensino Superior das 

carreiras mais curtas e que dão acesso mais rápido ao mercado profissional. No caso do 

professor da rede pública, com possibilidades de ingresso ainda como estudante e futuro 

professor. 

 

A geração dos meus pais, meus avós, valorizava sobejamente a 
educação. No caso da minha família especificamente nunca houve 
essa postura, sabia-se de forma bastante frouxa que a educação era 
importante, mas em termos práticos, isso nunca esteve presente, tanto 
é que quando eu parei por três anos não houve nenhum tipo de 
questionamento por parte da minha mãe ou por parte do meu pai. Eu 
parei e não houve intervenção por parte da minha família, 
principalmente em relação à postura do meu pai e da minha mãe. Isso 
por si só não evidencia um descaso em face à importância da 
educação, mas mostra de alguma forma um certo descompromisso... 
(Professor A) 
 
Sentia muita falta da minha mãe nas reuniões,21 todo mundo ia e 
minha mãe nunca ia, nem meu pai, não ia porque eles trabalhavam 
muito. (Professora B) 
 
Na minha trajetória escolar tive muitas interrupções porque venho de 
família muito humilde acabei na 5.ª série saindo da escola para poder 
trabalhar e complementar a renda. Fiquei três anos afastada, entrei 
novamente na 5.ª, por falta de motivação desisti novamente, então 
nesse entra e sai acho que fiz a 5.ª série umas cinco vezes. (Professora 
C) 

 

A reprodução no campo do poder (que não é o mesmo poder do campo político) no 

caso seriam as disputas das universidades. De acordo com Bourdieu, o campo é “o espaço de 

relações de força entre os diferentes tipos de capital”. As instituições privadas dominam a 

luta, e esta se intensifica conforme o equilíbrio estabelecido no interior do campo (ex. capital 

econômico x capital cultural). É o capital em questão o alvo das lutas (que estão envolvidos os 

agentes ou as instituições), e faz com que um ou outro ocupe uma posição dominante. O autor 

diz que  
 

[...] é a conservação ou a transformação da “taxa de câmbio” entre os 
diferentes tipos de capital e, do mesmo modo, o poder sobre as 
instâncias burocráticas que podem alterá-las22 por meio de medidas 
administrativas – por exemplo, as que podem afetar a escassez de 
títulos escolares que dão acesso a posições dominantes e, assim, o 
valor relativo desses títulos e das posições correspondentes. 
(BOURDIEU, 1997, p.52) 

                                                            
21 Reuniões de Pais e Mestres promovidas pelas escolas ao final de cada bimestre ou semestre. 
22 No caso, a instância com esse poder seriam as políticas educacionais. 
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Sendo assim, justamente por causa do valor relativo da titulação, a carreira docente 

seria aquela que paradoxalmente traria um status social, acessível ao investimento disponível 

de uma determinada classe social, que incorporou o fato de alavancar da posição social em 

que se encontra para outra possível e realizável, vislumbrando, portanto, na docência o 

escape. 
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CAPÍTULO II - CARREIRA DOCENTE 
 
Saber e sabor têm a mesma origem etimológica. Conhecer o mundo é 
sentir o seu gosto, que se experimenta não apenas pelo paladar, mas 
pelo conjunto dos sentidos, ainda assim insuficientes [...] O mundo é 
do tamanho do conhecimento que temos dele. Alargar o 
conhecimento, para fazer o mundo crescer, e apurar seu sabor, é tarefa 
de seres humanos. É tarefa, por excelência, de educadores! (Terezinha 
Azerêdo Rios) 
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2.1 FORMAÇÃO DO PROFESSOR E O ACESSO À ESCOLA 

 

Muitas pesquisas brasileiras têm se preocupado em investigar a formação do 

professor, pois é apontada pelos estudos como fator essencial na qualidade do ensino, 

principalmente em razão dos resultados avaliativos nacionais e internacionais, como Sistema 

de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que compreende a Avaliação Nacional da Educação 

Básica (Aneb) e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc) sobre rendimento em 

educação básica na última década, de acordo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep). 

Se por um lado é necessário discutir a formação dos professores colocando em 

questão se ela tem se realizado aquém das exigências necessárias para o profissional de 

educação para um ensino em que se verificassem os resultados nos exames avaliativos, por 

outro não se podem eximir as responsabilidades do Estado em torno de políticas e diretrizes 

legais estabelecidas em âmbito federal para a licenciatura.  

Em análise realizada por Marli André (1999) sobre o estado da arte em formação de 

professores nos anos 90, a partir dos principais temas pesquisados entre 1990 e 1998 nas 

dissertações e teses apresentadas no País, verifica-se grande preocupação quanto à formação 

inicial e continuada, identidade e profissionalização docente. Em pesquisa bibliográfica mais 

recente, temos o estudo desenvolvido por Comarú e Morosini (2006), que analisaram 

trabalhos apresentados na 28.ª Anped / 2005 no GT 08 Formação de professores, em que, 

acrescidos ao temas já citados, podemos encontrar uma preocupação nos estudos sobre 

saberes docentes e desenvolvimento profissional. 

É fato que a formação de professores tem sido foco de muitas discussões no âmbito 

da pesquisa, haja vista nos últimos anos a quantidade de trabalhos apresentados no GT -08 de 

Formação de Professores na Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

(Anped), para citar um exemplo.  

 

Entendemos que as questões implícitas na formação de professores 
requerem que transitemos em um espaço complexo de uma cultura em 
crise, em busca de validação de significados coletivos e pessoais, onde 
se confrontam o extravio ético com uma procura audaz de construção 
de sujeitos coletivos e pessoais que se reconheçam, criticamente, na 
própria produção histórica da existência. (LINHARES, 1999, p.12) 
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Existe, portanto, a necessidade de continuar discutindo acerca da formação de 

professores, em especial no que concerne à formação inicial de professores, particularmente 

nos contextos universitários, desde que relacionada com as implicações e representações 

emergentes das práticas pedagógicas, sobretudo na Educação Básica. 

A discussão do tema “acesso à escola para todos” é recente do ponto de vista 

histórico no País. Também recente é a institucionalização da escola; lembremo-nos dos 

debates promovidos a respeito da escola pública como ideário republicano, bem como a 

formação de professores no final do século XIX e início do século XX. 

Sabemos que o Movimento da Escola Nova, iniciado no final do século XIX nos 

Estados Unidos e Europa, tinha como um dos objetivos se opor ao ensino tradicional e 

ampliar o acesso de todos à escola, gratuidade, laicidade e obrigatoriedade do ensino. O 

movimento no Brasil, liderado pelo pensamento liberal democrático nos anos 20 do século 

passado, previa uma sociedade igualitária. Como nos lembra Nagle (1974), por um lado, o 

otimismo pedagógico, entendendo que o modelo vigente de educação já estava ultrapassado, e 

se fazia urgente, na concepção dos reformadores, a criação de uma escola mais viva com 

renovação do ponto de vista técnico e metodológico e, por outro, o entusiasmo pela educação 

com a perspectiva de “redimir” a sociedade do pecado da ignorância com proposta de 

crescimento da nação com a Educação para Todos.  

O início da reforma da instrução pública aconteceu no Estado de São Paulo, 

dominante do ponto de vista econômico, o que serviu também como modelo para outros 

Estados. Dentre os pontos relevantes da reforma do ensino podemos destacar a educação 

como alavanca ao progresso cultural da nação; em seguida, a prioridade voltada para a 

educação primária; e, por fim, como condição de eficácia da reforma, a formação de 

professores. 

 No período da primeira república iniciou-se uma aproximação do Estado com a 

Educação, e a questão estava no elitismo, ou seja, a que tipo de público se destinava a escola. 

Lembrando que nesse contexto o ensino para todos era voltado para o os primeiros anos 

escolares, antigo primário, 1.ª a 4.ª série, havendo assim, a necessidade do surgimento dos 

Grupos Escolares (GE), também conhecidos por Escolas Graduadas (SAVIANI, 2004) e das 

Escolas Normais para a formação dos profissionais que trabalhariam nesse segmento de 

ensino. A Escola Normal seria, portanto, responsável pela formação dos professores do grupo 

escolar.  
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Houve sérios questionamentos, com o passar dos tempos, quanto ao tipo de formação 

oferecida nas Escolas Normais, que se apoiavam no modelo tecnicista,23 o que gerou 

mudanças na concepção de formação dessa instituição.  Havia um impasse na formação de 

professores: priorizar a formação na dimensão técnica ou na dimensão intelectual? Esse 

embate se estendeu aos institutos superiores de educação, e posteriormente na universidade, 

com a criação do Curso de Pedagogia e de outras licenciaturas. Nos anos 70, após a 

implantação da Lei 5.692, de 1971, a Escola Normal não chega a ser extinta, mas é criado o 

magistério.  

Entre as décadas de 1980 e 1990 o País continua marcado por intensas reformas 

educacionais, que se justificam em diferentes dimensões. Diante da Nova República e da 

Constituição de 1988, como nos lembra Carvalho (2007), “a educação é alçada à condição de 

espaço privilegiado a ser reformado”, o que norteia a elaboração da LDB 9.394/1996. 

Complementa o autor: 

 

[...] sob o argumento de que as novas formas de organização do 
trabalho e de produção estariam a exigir um novo perfil de 
qualificação profissional dos trabalhadores, teve início um processo 
que visava adaptar o sistema escolar a essas necessidades. No mesmo 
movimento, o discurso oficial preconizou a necessidade de aumentar a 
escolaridade da população como meio para melhorar as condições de 
inserção da economia no contexto mundial, agora marcado pela 
globalização da economia. (CARVALHO, 2007, p.39) 

 

Em virtude da ampliação de vagas nas redes de ensino de educação básica nesse 

período, e a consequente e necessária universalização do acesso à escola marcada pela 

democratização da sociedade, a escola pública não acompanhou o crescimento 

qualitativamente.  De fato, há uma expansão da escola pública básica que se massifica, mas se 

precariza. A demanda de um número maior na formação de professores para trabalharem no 

ensino básico provocou certa massificação nos cursos de licenciatura, conforme previa Pereira 

em artigo publicado em 1999: 

 

[...] a urgência em qualificar um grande número de educadores para 
uma população escolar crescente sem o correspondente investimento 
financeiro por parte do governo poderá levar à repetição de erros 
cometidos em um passado próximo e, consequentemente, corre-se o 

                                                            
23 Nesse modelo, segundo Pereira (1999), o professor, visto como um técnico, aplica na sua prática as regras 
advindas do conhecimento específico da disciplina e o conhecimento pedagógico (fórmula 3+1). 
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risco de reviver cenários de improvisação, aligeiramento e 
desregulamentação na formação de professores no país. (p.110) 

 
2.2 FUNDAMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

O direito à educação foi o centro das discussões na Conferência Mundial de Jomtien 

(UNESCO et. al., 1991), na Tailândia, encontro realizado no início dos anos de 1990 e 

fomentado por organizações internacionais como a Unesco.24 Discutiu-se que parcela 

significativa da população mundial, mais de um terço, não possuía o conhecimento impresso, 

novas habilidades e tecnologias, que mais de 100 milhões de crianças e incontáveis adultos, 

como consta no documento, não conseguiam concluir o ciclo básico, e, ainda que 

concluíssem, contudo não adquiriam conhecimento e habilidades essenciais.  

A realidade da educação brasileira, diante de um direito legalmente constituído, 

representava um grande desafio para o governo e para a sociedade superar o alto índice de 

analfabetismo e evasão escolar, a começar pela condição de vida dos indivíduos.   

A concepção de produtividade fomenta os debates em torno de formação e 

qualificação profissional, estabelecendo transformações diretas na organização do trabalho, 

visando, portanto, o crescimento de uma necessidade de escolarização da população para 

atender esse setor produtivo. 

O estudo da legislação na área pós-Constituição Federal de 1988 revela políticas 

neoliberais, necessárias para se obter financiamento internacional nas políticas públicas, e a 

centralidade das medidas voltadas ao ensino básico obrigatório, o Ensino Fundamental. 

A fundamentação do Plano decenal de Educação (1993), da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional - LDB (1996), dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (1997), 

posteriormente Plano Nacional de Educação - PNE (2001) e Plano de Desenvolvimento da 

Educação - PDE (2008), em discurso oficial, prevê a possibilidade da importância da 

educação para uma mudança de posições sociais, com a perspectiva de constituição de um 

novo trabalhador – adaptável, flexível, com novas habilidades e competências. 

As políticas neoliberais preveem redução dos gastos públicos com as assistências de 

políticas sociais. O fundo público, que é constituído pela arrecadação de impostos, é utilizado 

pelo capital em função de sua própria reprodução. De acordo com Oliveira (1996), o fundo 

público assume o caráter de antivalor, ou seja, o capital, para incorrer no lucro, não prescinde 

do fundo público. Para o autor, antivalor é o valor monetário que, aplicado na produção, não 

                                                            
24 UNESCO: Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura. 
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produz a exploração de mais-valia. Antimercadoria não é o produto do trabalho, não sofre 

valorização do trabalho, e o capital se apropria disso. 

O processo da implantação do neoliberalismo em alguns países da América Latina 

foi extremamente agressivo, trazendo graves conseqüências, como o empobrecimento, o 

endividamento etc. No Brasil, a Reforma Gerencial proposta por Bresser Pereira está atrelada 

ao capital internacional em nome de uma modernização do País. No discurso, Bresser Pereira 

intenta romper com a tradição patrimonialista que existe no País, é uma “tentativa” de romper 

com a tradição burocrática. É como tornar o Estado responsável pela res publica, o que 

Bresser argumenta nunca ter existido. O que de fato aconteceu foi o processo de antivalor 

para a iniciativa privada. 

Vale destacar que Bresser Pereira faz parte de um grupo de acadêmicos do Governo 

Fernando Henrique Cardoso, e, nesse sentido, está tratando no plano de modelos de reforma, 

não de alianças e disputa, fala de forma abstrata, sem considerar classes.  

Com o discurso “para atender melhor o cidadão”, o Estado privatiza serviços, os 

quais têm que obedecer a uma regulação do Estado, porém são as próprias agências privadas 

que ajudam a intervenção/ organização. Há uma crença no Estado ineficiente, em nome de 

uma iniciativa privada eficiente, mas o foco de fato é o lucro. Proposta de transformar o 

Estado em instituição forte, mas que em nada impede a ação do capital.  

Peroni (2006) traz à tona que “mais do que racionar recursos, pois é graças ao 

dinheiro público que as instituições privadas estão agindo, a questão é a inserção da lógica de 

mercado na gestão pública”. 

Contudo, na estrutura das reformas está a lógica do neoliberalismo, cuja concepção 

utilitarista e mercantil propicia o avanço do setor privado, pois o que se privilegia são as 

políticas econômicas e gerenciais e não as políticas educacionais.  

De acordo com Gatti e Barreto (2009), atualmente o trabalho do professor, além de 

uma importância política e social, possui uma relevância econômica, visto que é um dos 

cargos públicos que ocupa maior orçamento dos Estados nacionais. Esse é um dado 

importante para a compreensão de políticas públicas no que diz respeito à carreira, condição 

de trabalho e, consequentemente, qualidade de ensino.  

Quanto à escolarização, é a carreira que mais possui profissionais com nível superior, 

o que contribui, segundo as autoras, “para a sua organização legal e corporativa e lhes 

concede um estatuto reconhecido socialmente” (p.17). Dos postos de trabalho no País 

preenchidos por professores concentram-se aproximadamente três quartos no Ensino 

Fundamental. 
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Conforme já mostramos, e como é de conhecimento, a profissão docente é 

majoritariamente feminina, decrescendo esse número conforme o nível de ensino (maior 

número na educação infantil e menor número no nível superior). Segundo Gatti e Barreto 

(2009),  

 

[...] questão de gênero tem papel importante na carreira: os 
professores tendem a ter menos anos de trabalho na profissão que as 
professoras. Na década de 1990, entretanto, provavelmente por causa 
da escassez na oferta de emprego, o magistério teria se transformado 
em opção viável para os homens que almejavam alguma colocação. 
Essa pode ser uma das razões que expliquem as medianas masculinas 
menores do que as femininas: em outras palavras, os professores têm 
menos tempo de trabalho porque ingressaram mais recentemente no 
emprego atual. (p.30) 

 

Outra informação importante para nossas análises é o dado de que as professoras são 

também, pela posição socioeconômica traçada na pesquisa de Gatti e Barreto (2009, p.28), as 

chefes de família, o que explica baixos rendimentos familiares.  

No que concerne às políticas públicas em Educação do Estado de São Paulo, é 

preciso situar em que se organiza a estrutura da escola pública e analisar de que maneira se 

constrói a proposta de formação de professores, bem como algumas consequências no 

trabalho docente. Para isso, percorremos um caminho histórico analítico na tentativa de 

compreender as contradições presentes em nossa história da educação e a fundamentação das 

políticas públicas diante das propostas de reformas educacionais. 

 

2.3 ENSINO SUPERIOR PRIVADO 

 

Diante das questões levantadas concernentes às políticas educacionais, pesquisas25 

revelam que os cursos oferecidos para formação docente em universidades, principalmente 

privadas, ainda não superaram o modelo da racionalidade técnica,26 porque seguem a lógica 

da mercadorização, tampouco preparam os futuros professores para enfrentar essa realidade 

na escola pública. Importante salientar que há uma distribuição desigual de oferta de vagas 

nos cursos de Licenciatura oferecidos por instituições públicas e privadas. 

Ademais, as universidades privadas ampliaram, consideravelmente, a oferta de 

cursos a preços em condições acessíveis, inclusive com bolsas de estudo, o que alguns autores 

                                                            
25 Cf.: ALMEIDA, GHEDIN, LEITE, 2008. 
26 Cf.: PEREIRA, 1999. 
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chamam de mercadorização do ensino, gerando, por conseguinte, a precarização do trabalho 

docente. Com isso, forma-se um inegável contingente de formandos em cursos de 

licenciatura, e, por um lado, provoca uma “saturação” 27 desses profissionais na área da 

educação, por outro, dentro do governo estadual paulista, diante de políticas públicas 

emperradas, faltam professores na rede pública de ensino. Considerando o desprestígio que a 

carreira docente sofre há alguns anos em nosso país, ainda assim constatamos, por meio das 

entrevistas, o ingresso na docência é possibilidade rápida de inserção no mercado de trabalho. 

Os depoimentos nos permitem afirmar que a maior motivação para o ingresso na 

docência é o fator financeiro. Quando questionados quanto à motivação da escolha na 

carreira, os professores mencionaram a difícil condição de cursar o Ensino Superior em 

carreiras mais concorridas e cursos caros. Dos sete entrevistados, seis obtiveram bolsa de 

estudo de 15% a 100% em universidades próximas das residências, o que sem dúvida serviu 

como incentivo para a escolha do curso. Além disso, mencionaram que, mesmo antes de 

concluírem a graduação na licenciatura, poderiam ministrar aulas e conseguir um emprego 

(talvez estável): 

Professor A: bolsa integral oferecida pela universidade; Professora B: não obteve 

incentivo de bolsa, por isso há interrupções no curso; Professora C: bolsa de 50% oferecida 

pela universidade; Professora D: bolsa do programa estadual “Escola da Família”;28 Professor 

E: bolsa de 50% oferecida pela universidade; Professora F: bolsa de 50% oferecida pela 

prefeitura; Professora G: bolsa de 15% oferecida pela universidade. 

 

Nós29 tentamos progredir financeiramente, nós viemos de uma 
comunidade de baixa renda, até hoje moramos na favela. Pelo valor 
que se paga no trabalho informal o salário (do professor) ainda é 
atrativo, apesar de quando a gente está na faculdade a gente não vê 
todas as mazelas, então um salário de 30 ou 24 aulas na prefeitura (de 
São Paulo) é de R$1.600,00 ainda é atrativo, porque lá fora você não 
ganha isso. É atrativo sim, por conta da estabilidade que você tem, 
você tem um plano de carreira, tudo isso é uma atração. A motivação 
é financeira. (Professora C) 
 
 

                                                            
27 O que para Pierre Bourdieu equivale ao conceito de inflação dos títulos. 
28 O Programa Escola da Família foi criado em 2003 pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo. Ele 
proporciona a abertura de escolas da Rede Estadual de Ensino, aos finais de semana, com o objetivo de criar uma 
cultura de paz, despertar potencialidades e ampliar os horizontes culturais de seus participantes. Em parceria com 
universidades privadas, oferece Bolsa Universidade de 100% aos estudantes inscritos no projeto. 
29 A professora menciona nós porque se refere a ela e ao marido que ingressaram no mesmo curso, no mesmo 
ano, na mesma universidade e, juntos, receberam bolsas de estudo. Vale salientar que o marido abandonou o 
trabalho como motoboy no primeiro ano que ingressou na docência. 
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Eu fiz por ser mais acessível [...] o curso de Letras porque como a 
minha patroa se ofereceu para aumentar o meu salário eu falei não vou 
explorar também né, então eu escolhi um que não forçasse tanto a 
barra. (Professora D) 
 
[Maior motivação na carreira foi] financeira e todo mundo falava que 
eu podia tirar bem mais que R$ 400,00 por mês. (Professor E) 

 

A escola é vista, portanto, como um grande mercado, porque existe uma clientela em 

potencial, eminentemente no ensino superior. É nesse contexto que empresários viabilizam a 

demanda do Ensino Superior e sua proliferação. Vale lembrar as consequências sociais no 

tocante à condição de trabalho e exclusão social em nosso país: 

 

[...] como na grande maioria dos países latino-americanos, as 
exclusões, aprofundadas pelo neoliberalismo – com o “fetiche” da 
privatização – abre espaços de vacuidade para as maiorias sociais. 
Desassistidos pelo Estado, verdadeiras “micronações” responderiam a 
esta ausência, organizando-se com leis próprias e normas de 
sobrevivência, em que marginalidade, populismo e violência 
convivem e ameaçam a sociedade oficial... Em uma sociedade 
excludente, tornou-se um privilégio, ainda que perverso, ter garantido 
um emprego, sinônimo de exploração. (LINHARES, 1999, p.17-8) 

 

Logo, como bem aponta Nosella (2005), há nesse contexto um perfil de candidato 

que deseja preparar-se para ser professor, bastante próprio de uma geração pós-moderna que 

se apresenta insegura e consumista voraz: “as principais críticas [para o fracasso nas 

avaliações do curso de formação de professores] apontam fragmentação, tecnicismo, 

aligeiramento curricular e superficialidade teórica” (NOSELLA, 2005, p.62-3).  

Daqueles que efetivamente ingressaram na carreira docente, a partir dos anos 2000, 

de acordo com algumas pesquisas, grande parte desses novos professores dificilmente atribui 

à formação inicial a construção de um saber fazer pedagógico, bem como a forma de lidar 

com problemas do cotidiano escolar e com a realidade na qual se veem expostos. Diante desse 

alargamento do ensino superior, eminentemente na rede privada, percebe-se o encolhimento 

das oportunidades de trabalho. Linhares (1999), analisando os anos 2000, diz que, “se nos 

anos 80 estudamos, no Brasil, a problemática da evasão (leia-se expulsão) escolar relativa ao 

alunado, na década que iniciamos teremos que enfrentar a mesma questão protagonizada pelos 

professores”. 

Será correto pensar que, assim como ocorreu na educação básica nos últimos anos 

um significativo avanço, como aponta Almeida et. al. (2008), no sentido de promover o 

acesso de quase todas as crianças à escola pública, “num contexto histórico marcado pela 
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redemocratização da sociedade brasileira”, no entanto sem a garantia de um ensino de 

qualidade para todos, poderíamos acreditar em um fenômeno semelhante no Ensino Superior, 

especificamente nos cursos de formação de professores em São Paulo. Se isso se confirmar, 

estaria de fato comprometida a qualidade na formação do futuro profissional nos atuais cursos 

de licenciatura? 

Deparamo-nos, portanto, com uma fragilidade pedagógica oferecida nos cursos de 

Licenciatura. Pereira (1999) assevera que as transformações almejadas na Educação Básica 

estão em consonância com as modificações na formação dos professores. Sabe-se que, ao 

ingressar na carreira docente, o professor cria recursos advindos de um habitus, como a 

cultura escolar, por exemplo, para a construção do saber a ensinar. É de suma importância 

conhecer a natureza desse saber e qual sua aplicabilidade na solução de problemas. De que 

maneira, afinal, o professor iniciante busca a superação dos dilemas de seu trabalho docente? 

 

2.4 FORMAÇÃO INICIAL E O INGRESSO NA DOCÊNCIA  

 

Neste trabalho, pretendemos dialogar com pesquisadores que tratam do tema da 

formação do professor, como aponta Guarnieri: 

 

[...] não reduzir a formação do professor ao período da formação 
básica [...], o que seria atribuir a ela um poder e um papel que 
ultrapassam seus limites reais e não depositar na experiência 
profissional em si e por si mesma a responsabilidade em fornecer ao 
professor iniciante todos os requisitos necessários à competência 
docente. (2005, p.21) 

 

Lima (2006), Guarnieri (2005), Marcelo García (1999), entre outros pesquisadores, 

afirmam que o professor, quando inicia sua carreira, sofre uma série de conflitos que se 

originam por diversos fatores, entre eles a socialização com outros professores e com 

gestores, adaptação com as políticas públicas, desmotivação como profissional e o processo 

de construção do conhecimento no ensino e nos saberes docentes. A formação inicial é vista, 

portanto, como um dos momentos do processo de desenvolvimento profissional. 

Para compreender a conexão que se faz entre a formação inicial dos professores dos 

cursos de licenciatura e o campo de atuação, não é possível desconsiderar o “palco” em que 

estão inseridos esses profissionais: a escola. Nosso cenário é a escola pública do ensino oficial 

do Estado de São Paulo, não muito diferente de outras regiões do País, que vêm sofrendo com 

a precarização no ensino, principalmente nas últimas décadas. 
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Pretendemos entender a prática do professor iniciante sob o olhar de sua formação 

inicial, por meio do discurso (imaginário e lembranças) do professor, acreditando ser um 

caminho para refletir sobre a condição desse profissional na carreira docente, ou a 

consolidação do tornar-se professor (GUARNIERI, 2005). Como bem evidenciou Lima 

(2006), é no início da docência que o professor começa assumir características próprias que se 

tornarão marcas de sua identidade como profissional. Não pretendemos apontar o que os 

professores deveriam fazer ou não fazer, mas importa o que eles, de fato, são e o que 

realmente fazem em seu dia a dia, diante de situações imprevistas e conflituosas. Interessa-nos 

saber como entendem essa fase na carreira.  

É importante pensar nesse período de aprendizagem, como sugere Tardif:  

 

[...] o saber dos professores não é um conjunto de conteúdos 
cognitivos definidos de uma vez por todas, mas um processo em 
construção ao longo de uma carreira profissional na qual o professor 
aprende progressivamente a dominar seu ambiente de trabalho, ao 
mesmo tempo em que se insere nele e o interioriza por meio de regras 
de ação que se tornam parte integrante de sua “ciência prática”. (2002, 
p.14) 

 

Em recente Relatório de Pesquisa sobre formação inicial de professores para o 

Ensino Fundamental e os currículos das instituições de ensino superior no Brasil, elaborado 

pela Fundação Carlos Chagas (FCC) e coordenado por Bernadete A. Gatti (2008), revela-se 

uma predominância de aspectos teóricos nos currículos dos cursos de pedagogia e 

licenciatura, em contraponto às práticas educacionais. Ademais, as ementas das instituições 

analisadas viabilizam uma perspectiva do porquê ensinar, o que de certa maneira contribui, 

como aponta o relatório, para evitar que as disciplinas se transformem em “mero receituário”. 

Entretanto, como ainda destaca o documento, “[...] só de forma muito incipiente [as ementas] 

registram o que e como ensinar” (GATTI, 2008, p.21). Isso nos leva a pensar sobre a 

construção do conhecimento e as relações estabelecidas por esse professor quando sai da 

universidade para lecionar e transporta para sua vivência escolar. 

Assim, os apontamentos como currículo e disposição de carga horária, pertinentes 

nas pesquisas de Gatti (2008) e Almeida et. al. (2008), estão intimamente ligados às intenções 

da lógica política que se volta para as questões de educação no País. O futuro professor cria 

expectativas diante daquilo que imagina ser a profissão de professor. A relação que o aluno 

(futuro professor) estabelece com sua formação é, como destaca Maurice Tardif, uma relação 

de exterioridade, uma vez que:  
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[...] as universidades e os formadores universitários assumem as 
tarefas de produção e de legitimação dos saberes científicos e 
pedagógicos, ao passo que aos professores compete apropriar-se 
desses saberes, no decorrer de sua formação, como normas e 
elementos de sua competência profissional, competência essa 
sancionada pela universidade e pelo Estado. (2002, p.41) 

 

A qualidade no ensino, em geral, é vista sob a perspectiva de resultados e rankings, 

do ponto de vista de uma prática bem-sucedida. Miguel Arroyo (1999) questiona a formação 

tradicional polarizada entre o tempo de aprender e o tempo de fazer, de formação e de ação, a 

teoria e a prática, o intelectual e o manual. E completa dizendo: 

 

Na visão tradicional, o profissional da educação básica é visto como 
alguém competente em tarefas, um tarefeiro. Competente em práticas, 
um prático. A experiência nos levou a perguntar se quando as tarefas 
mudam o professor de educação básica muda. Se quando mudam suas 
competências, muda seu papel social e cultural. [...] A visão tecnicista, 
utilitária e mercantil desqualificou a educação básica, o papel de seus 
profissionais e os processos de sua formação, marginalizou o que há 
de mais permanente – as dimensões históricas que a função de 
educador acumulou como tarefa social e cultural, como ofício. (1999, 
p.147) 

 

Para Imbernón (2006), a formação inicial constitui papel essencial na socialização do 

processo de aprendizagem na carreira docente, pois, segundo o autor, 

 

[...] a socialização profissional do professor começa na formação 
inicial. É preciso analisar a fundo a formação inicial recebida pelo 
futuro professor ou professora, uma vez que a construção de 
esquemas, imagens e metáforas sobre a educação começam no início 
dos estudos que os habilitarão à profissão. (2006, p.55) 

 

Tardif acrescenta a ideia de processo na consolidação da aprendizagem da carreira, 

“na qual o professor aprende progressivamente a dominar seu ambiente de trabalho” (2002, 

p.14). O autor identifica uma pluralidade no saber dos professores, de diferentes origens como 

“saberes oriundos da formação profissional e saberes disciplinares, curriculares e 

experienciais” (2002, p.36). Além de plural, acrescenta que o saber é também temporal, pois é 

construído ao longo de uma história de vida e da carreira profissional, pois “antes mesmo de 

começarem a ensinar oficialmente, os professores já sabem, de muitas maneiras, o que é o 

ensino por causa de toda a sua história escolar anterior” (p.20), fato esse tão enraizado que, 

em muitos casos, nem mesmo a formação universitária abala e/ou transforma. 
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Daí a importância de uma formação inicial cunhada em fundamentos sólidos na 

construção do reconhecimento do professor no que diz respeito ao seu papel social e cultural, 

como aludia Arroyo. Para completar sobre a função do professor, Imbernón conclui que “[...] 

a formação do profissional de educação está diretamente relacionada ao enfoque ou à 

perspectiva que se tem de suas funções” (2006, p.49). 

Evidentemente, em toda profissão o conhecimento profissional vai se consolidando 

por meio da experiência. Terezinha Azerêdo Rios, em entrevista, diz: 

 

[...] o professor ‘formado’, que recebe um diploma, não é um 
professor pronto. A sua ‘professoralidade’ vai se construindo ao longo 
processo de aprimoramento e aprofundamento do conhecimento, na 
experiência do cotidiano na sala de aula, na escola e na sociedade. 
(2008, p.8-9) 

 

Segundo a autora, o saber da experiência não é suficiente para se tornar um 

profissional. Se assim fosse, por que então existiria a escola? Há, portanto, naturezas 

diferentes de apropriação dos saberes.30 

De acordo com Tardif, a experiência é um dos saberes adquiridos pelo docente:  

 

[...] o saber não é uma coisa que flutua no espaço: o saber dos 
professores é o saber deles e está relacionado com a pessoa e a 
identidade deles, com a sua experiência de vida e com a sua história 
profissional, com as suas relações com os alunos em sala de aula e 
com os outros atores escolares na escola, etc. (2002, p.11) 

 

O saber do professor é produzido como um meio no trabalho, mas no e pelo trabalho 

(dentro dele e por meio dele), pensando então no trabalho como uma ação consciente e 

intencional de transformação. “O trabalho é, primeiro, ação no sentido de sobrevivência, da 

vida material. Mas é, simultaneamente, ação de conferir sentido à realidade ao próprio ser 

humano, em sua existência com os outros” (RIOS, 2006, p.103). 

Sendo assim, o saber do professor é construído coletivamente com o reconhecimento 

social, na complexidade de relação com o outro (professor-aluno, professor-professor), há um 

jogo de conhecimento e reconhecimento. Portanto, ao se apropriar dos saberes que vão se 

constituindo ao longo da vida (antes e depois do ingresso na carreira), a formação inicial do 

professor faz parte desse desenvolvimento profissional, já que não é um momento único nem 

                                                            
30 Registro de aula ministrada no 2.º semestre de 2008, na disciplina Formação de professores e trabalho 
docente. PPGE/UNINOVE-SP. 
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decisivo como bem destaca Imbernón: “[...] há um processo dinâmico de desenvolvimento do 

professor, no qual os dilemas, as dúvidas, a falta de estabilidade e a divergência chegam a 

constituir aspectos do desenvolvimento profissional” (2006, p.44). 

Parece convincente a concepção de que o conhecimento que o professor tem antes 

mesmo de sua formação faz com que estabeleça pré-conceitos acerca da profissionalização 

docente. Estes, de certa maneira, serão reafirmados, ou colocados em questionamento 

conforme a formação inicial, preocupada ou não com a consolidação de profissionais 

competentes e em atribuir sentido à prática. É possível concluir que os saberes do profissional 

da educação se constituem em um longo percurso, desde quando aluno na educação básica até 

sua formação na instituição de ensino superior, mas não se encerram, porque é no universo 

profissional, ou seja, no exercício da função, no âmbito da sala de aula, na socialização com 

outros profissionais, é que se consolida sua profissionalização. 

Conforme Marcelo García (1998, p.62), os primeiros anos de ensino  

 

[...] são especialmente importantes porque os professores devem 
realizar a transição de estudantes a professores e, por isso, surgem 
dúvidas e tensões, devendo eles adquirir adequado conhecimento e 
competência profissional em breve período de tempo. Nesse primeiro 
ano, os professores são principiantes e, em muitos casos, até mesmo 
no segundo e terceiro anos podem ainda estar lutando para firmar sua 
própria identidade pessoal e profissional. 

 

De estudante a professor, Marcelo García diz o seguinte: “o que leva à mudança são, 

fundamentalmente, fatores maturativos dentro do indivíduo e fatores interativos entre as 

características pessoais e o estímulo que recebem do ambiente” (1998, p.63). Nesse sentido, 

entendemos que caracterizar a trajetória de vida desses profissionais, bem como, o espaço 

social em que estão inseridos torna-se esclarecedor do ponto de vista do envolvimento e 

comprometimento na profissão docente.  
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CAPÍTULO III - DADOS DA PESQUISA 
 
[...] eu tinha uma visão idílica da docência, de que a relação aluno-
professor se daria da melhor forma possível [...] ledo engano... a 
prática me mostrou que aquilo não passava, de fato, de uma ilusão. 
(Professor A) 
 
[...] eu pensava também que sendo professora eu ia ter muito 
dinheiro... pensava... porque todos os professores tinham carro bonito, 
tinha uma boa postura eu pensava isso... eu pensava... “bem, eu vou 
ter meu carro, vou ganhar bem e vou comer bem também, então vou 
ser professora, porque eu gosto de ler e escrever... e eu vou me dar 
bem nessa” [...]. (Professora B) 
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3.1 PLANO DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

Conforme apontamos na introdução, o objeto desta investigação está centrado nas 

lembranças de formação e nas vivências de professores iniciantes de educação básica e no 

habitus construído ao longo da trajetória de vida. Sete docentes da rede estadual de ensino do 

Estado de São Paulo, no Município de Itapevi, que ingressaram no magistério a partir de 

2004, foram os sujeitos participantes deste estudo. 

Em primeiro momento, o questionário estruturado relacionou os entrevistados 

segundo as seguintes características, a saber: sexo, idade, formação (no setor público ou 

privado, na educação básica e superior), disciplinas que ministram aulas, em que segmento do 

ensino das aulas em 2009, qual o regime de vínculo empregatício. Em entrevista semi-

estruturada, os professores responderam aos seus anseios quando da formação inicial, 

motivações para a escolha da carreira, trajetória e sua vida docente. 

Após a transcrição e leitura atenta dos relatos, separamos e agrupamos os pontos que 

nos ajudariam a elencar as possíveis categorias de análise do conteúdo. A saber: as 

lembranças escolares e a herança cultural familiar, os motivos pela escolha da profissão 

e as imagens construídas pelos professores dos dilemas que enfrentam em sala de aula 

nos primeiros anos de docência, com base, no que já nos referimos, nas concepções de 

capital cultural e o conceito de classificação/desclassificação em Pierre Bourdieu. 

Mediante o exposto, o problema que norteia este estudo está centrado na questão: O 

que pensa o professor iniciante sobre o seu ingresso na carreira docente e qual relação 

estabelece com sua formação inicial, quanto às expectativas e crenças. 

Outras questões nortearam nosso eixo a fim de descrever com maior significação o 

problema da pesquisa, a saber: 

Como foi a trajetória escolar e a participação da família? 

Que motivações conduziram à carreira docente? 

Que tipo de relação se estabeleceu entre as expectativas da formação inicial e o 

momento que o professor iniciou na docência? 

Quais as contribuições efetivas do período de estágio no ensino superior para a 

atuação do professor? 
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Que tipo de relacionamento mantém com seus colegas de área? 

Que significado atribui ao seu trabalho? De que maneira vê e concebe a carreira 

docente? 

 

Como objetivos deste estudo, enumeramos abaixo: 

 

• Conhecer como a trajetória de vida influenciou o professor na escolha da carreira. 

• Compreender as motivações para o ingresso no curso de licenciatura na tentativa de 

relacionar à trajetória de vida e de formação. 

• Compreender que tipo de relação se estabelece entre as motivações durante a formação 

inicial e o momento em que o professor se insere na carreira docente. 

• Traçar as principais dificuldades enfrentadas pelo professor iniciante. 

• Compreender de que maneira as políticas para formação de professor contribuem para a 

construção do conhecimento do futuro professor em face do aprender a ensinar. 

 

Qual formação as universidades na área de Licenciatura apresentam àqueles que 

iniciam sua carreira docente? Partimos da hipótese de que a grande parte dos professores 

iniciantes da rede pública estadual de São Paulo é proveniente de cursos de licenciatura 

oferecidos por instituições privadas, que por sua vez proporcionam cursos mais acessíveis 

pela quantidade de vagas e valores das mensalidades mais baixos. Embora o interesse dos 

alunos (os futuros professores) não esteja voltado prioritariamente para a carreira docente, 

mesmo assim a maioria ingressa na docência. Desse modo, entendemos que ingressam de fato 

no magistério público os pertencentes a uma classe economicamente desfavorecida e 

comprometida do ponto de vista do capital econômico e cultural. 
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3.2 ELEMENTOS PARA ANÁLISE DOS DADOS 

 

Elencamos abaixo a síntese de informações pontuais dos sujeitos da pesquisa que 

serviram como suporte para facilitar nossa análise sobre o imaginário da formação e o 

impacto no exercício da profissão. 

 

Entrevista 1: Professor A 

Ano de conclusão da graduação: 2006 

Ano de ingresso na docência: 2007 

Instituição que cursou Ensino Superior: (IES Privada) – Centro Universitário Fundação 

Instituto de Ensino para Osasco – FIEO  

Vínculo empregatício com a rede estadual: Admitido em caráter temporário ACT/Ocupação 

da função atividade OFA 

 

Entrevista 2: Professora B 

Ano de conclusão da graduação: 2007 

Ano de ingresso na docência: 2008 

Instituição que cursou Ensino Superior: (IES Privada) – Centro Universitário Fundação 

Instituto de Ensino para Osasco – FIEO  

Vínculo empregatício com a rede estadual: Admitido em caráter temporário ACT/Ocupação 

da função atividade OFA 

 

Entrevista 3: Professora C 

Ano de conclusão da graduação: 2006 

Ano de ingresso na docência: 2005 

Instituição que cursou Ensino Superior: (IES Privada) – Universidade Nove de Julho – 

UNINOVE  

Vínculo empregatício com a rede estadual: Admitido em caráter temporário ACT/Ocupação 

da função atividade OFA 
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Entrevista 4: Professora D 

Ano de conclusão da graduação: 2006 

Ano de ingresso na docência: 2006 

Instituição que cursou Ensino Superior: (IES Privada) – FAAC 

Vínculo empregatício com a rede estadual: Admitido em caráter temporário ACT/Ocupação 

da função atividade OFA 

 

Entrevista 5: Professor E 

Ano de conclusão da graduação: 2008 

Ano de ingresso na docência: 2006 

Instituição que cursou Ensino Superior: (IES Privada) – Centro Universitário Fundação 

Instituto de Ensino para Osasco – FIEO  

Vínculo empregatício com a rede estadual: Admitido em caráter temporário ACT/Ocupação 

da função atividade OFA 

 

Entrevista 6: Professora F 

Ano de conclusão da graduação: 2006 

Ano de ingresso na docência: 2005 

Instituição que cursou Ensino Superior: (IES Privada) – FEMA em Assis 

Vínculo empregatício com a rede estadual: Admitido em caráter temporário ACT/Ocupação 

da função atividade OFA 

 

Entrevista 7: Professora G 

Ano de conclusão da graduação: 1996 

Ano de ingresso na docência: 2007 

Instituição que cursou Ensino Superior: (IES Privada) – FEF em Fernandópolis 

Vínculo empregatício com a rede estadual: Professora Titular de Cargo 

 
a) Lembranças Escolares 

 

Quando propusemos nas entrevistas o questionamento sobre as lembranças escolares 

dos professores, tratava-se de perceber no dito e no não dito as marcas dessa fase escolar. Na 
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posição de alunos, os professores poderiam refletir também sobre as características dos 

sujeitos a quem estão ligados em seu cotidiano profissional. 

Os depoimentos trazem aproximações e divergências quanto à forma de conceber o 

papel de aluno. Vejamos: 

 

Na verdade nunca tive uma relação muito boa com a escola, sempre 
fui um péssimo aluno. Nunca tive um bom relacionamento com a 
escola porque não via importância. Então, ter hoje a oportunidade de 
entrar numa sala de aula na condição de professor é quase um 
sacrilégio. (Professor A) 
 
Eu gostava de ir pra escola, pra ficar conversando com minhas 
amigas. (Professora B) 
 
Eu não fui uma aluna exemplar no quesito disciplina, eu era bem 
“atentadinha”. (Professora F) 
 
Eu não lia por nada, a professora era Dona Cida, primeiro dia que eu 
li, cantaram parabéns e tudo, aprendi a ler na segunda série. A 
professora fez um ditado de 51 palavras, não esqueço até hoje, eu 
acertei duas, foi horrível. (Professora G) 

  

O fato de não ver importância na escola, de considerá-la como um espaço mais de 

recreação do que de aprendizagem, além de se considerar um aluno indisciplinado, não é algo 

distante do conhecimento dos professores. Assim como o sucesso e o fracasso caminham 

juntos, ao passo que se comemora a aprendizagem das primeiras palavras lidas, a aluna 

(futura professora) se sente frustrada quando comete erros. Na medida em que se avançam os 

anos na trajetória de vida de cada um, aos poucos o valor simbólico dos papéis sociais vai 

criando contorno, tomando corpo. Bourdieu diz que o indivíduo é um ator socialmente 

configurado em seus mínimos detalhes. Nesse sentido, como o professor “enxerga” seus 

alunos e sua própria identidade não foge a essa corporificação construída em sua vida. 

 

b) Herança cultural familiar 

 

Analisando a trajetória de vida dos professores, relatada por eles quando 

questionados sobre a participação dos pais na vida escolar, percebemos que a profissão 

docente é valorizada pelas famílias, que por sua vez consideram ser professor um prestígio e 

motivo de orgulho.  

No entanto, notamos também que não houve, por parte dos pais, nos anos iniciais do 

filho na escola, uma sistematização sobre o acompanhamento do desempenho escolar. Tais 
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explicações podem ser dadas como limitações no conhecimento escolar, em sua maioria 

analfabeta ou titulada até os primeiros anos de ensino; pouco tempo para ocupar-se com os 

filhos que são muitos e precisam ser atendidos em outras prioridades, como alimentação e 

vestimenta. 

 

Minha mãe não precisava controlar isso (em estudar), nem caderno ela 
olhava, eu agia por conta própria na realidade (Professora D). 
Eu tinha três anos de idade, somos onze filhos, mas naquela época nós 
éramos em nove filhos [...] minha mãe sempre fez de tudo para nós 
irmos (para a escola) , meu pai se preocupava com a manutenção da 
família, então ele não se importava se íamos ou não na escola [...] 
morávamos em sítio, minha mãe trabalhava para comprar o nosso 
material escolar, para ela era importante que todos nós nos 
formássemos, mas é uma pena porque só eu me formei, só eu fiz curso 
superior, os outros não, mas ela fez o que pôde e o que não pôde, 
porque a expectativa dela era formar todos os filhos. (Professora G) 

 

Nenhum dos entrevistados possui parentesco próximo com algum professor, sendo, 

portanto, uma conquista na família ter alguém “formado”, e, ainda mais, professor. Apesar de 

ser um orgulho, como vimos, poucos foram os responsáveis que se envolveram efetivamente 

na formação superior dos entrevistados.  

Importante destacar, que o capital cultural institucionalizado das famílias dos 

professores entrevistados estava de acordo com a condição econômica desfavorecida dessas 

famílias. Mas o limite estaria também no comprometimento do capital objetivado e 

incorporado das famílias, pois segundo os depoimentos o contato era pequeno com bens 

culturais: livros e jornais, além de restritos os programas e passeios realizados em família.  

 

Não foi fácil, a duras penas, tive várias oportunidades para desviar o 
meu caminho, pra fazer coisas erradas, fui apresentada a várias coisas 
e vários mundos. (Professora C) 

 
c) Motivos da escolha profissional 

 

Um dado importante para nossa análise é saber que antes do exercício da profissão 

docente todos os entrevistados exerceram outra profissão, se é que podemos chamar de 

profissão alguns casos, como o relatado pela Professora C, que diz ter trabalhos sem vínculo 

empregatício, trabalho informal. Ela, por exemplo, conta que trabalhou desde a infância, pois 

precisava essencialmente se manter, visto que não podia contar com a família. Entre as 
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ocupações estão: ajudante em indústria, vendedora de café na feira e, por fim, antes da 

profissão docente, atendente de telemarketing. Ingressou com 32 anos no Ensino Superior. 

Como essa professora, os outros entrevistados exerceram também outro tipo de 

trabalho, distante do campo educacional, como:  

 

Professora B: ajudante geral em produtora de papelão; 

Professora D: balconista de papelaria; 

Professor E: estoquista em restaurante e garçom; 

Professora F: secretária de consultório odontológico; 

Professora G: babá e serviços domésticos; 

Professor A: porteiro. 

 

No caso do Professor A, a função como porteiro continua sendo sua principal 

ocupação trabalhista, pois afirma não se sentir seguro economicamente a ponto de exercer a 

docência e abandonar o trabalho que exerce há anos: 

 

[Quando cursou a graduação] Eu já trabalhava aqui no condomínio 
como porteiro, inclusive foi uma atividade que a meu ver me 
possibilitou tirar grande proveito do curso, porque tempo é o que eu 
mais tenho a dispor, porque após as 18 horas eu poderia me dedicar à 
leitura de um texto, a estudar um determinado assunto, a elaborar 
trabalhos. 
A priori a minha perspectiva maior era alcançar uma estabilidade31. 
Pra ser sincero, acreditava que iria alavancar economicamente. Não 
alavancar, mas pelo menos, me possibilitar uma vida minimamente 
razoável, que eu pudesse trabalhar de forma não excessiva e que, em 
decorrência disso, eu tivesse tempo para me dedicar à família, pro 
lazer [...] Eu tinha desenhado um plano dentro dessa perspectiva, mas 
que ali o contato na prática me mostrou que não se trata de um sonho 
muito distante, mas o caminho a ser percorrido para a concepção desse 
desejo é um caminho muito espinhoso32. (Professor A) 

 

O exercício de ocupações menos favorecidas consideradas subempregos33 serviu, em 

alguns casos, como o espaço de oportunidades, pois no caso de três professores entrevistados 

o incentivo para o ingresso no Ensino Superior partiu de seus “empregadores”. No caso do 

Professor E, sua supervisora, conhecendo os esforços do funcionário que não queria mais 

                                                            
31 Trata-se de estabilidade financeira. 
32 O caminho espinhoso a que o professor se referiu está ligado à questão econômica, principalmente. 
33 Quando não há exigência de uma formação específica. 
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permanecer no ramo alimentício,34 escolheu o curso que se aproximava das características 

sugeridas pelo subordinado e fez a inscrição no vestibular. A Professora D recebeu aumento 

salarial exercendo a função de balconista de papelaria com a condição de cursar uma 

graduação. A escolha foi pelo curso mais barato e próximo de casa. A Professora G que 

cuidava da casa da professora recebeu os direitos trabalhistas convertidos em pagamento dos 

primeiros meses do curso superior que escolheu. 

Ao cursar no Ensino Superior, o (futuro) professor adquire o capital cultural 

institucionalizado, mediante a aquisição de diplomas, o que confere ao portador deste título a 

“segurança” de um saber adquirido, além de uma mudança na posição social. Antes, 

ocupando cargos desprovidos de prestígio, acontece o que Bourdieu chama de fenômeno de 

conversão, transformar capital cultural em econômico. Vejamos no relato da Professora G o 

impacto social/familiar quanto à posse de títulos: 

 

Minha mãe trabalhava para comprar o nosso material escolar, para ela 
era importante que todos nós formássemos, mas é uma pena porque 
só eu me formei, só eu fiz curso superior, os outros estão bem, mas 
ela fez o que pôde e o que não pôde, porque a expectativa dela era 
formar todos os filhos. (grifos nossos) 

 

Formar os filhos transmite a ideia de dever cumprido dos pais em relação aos filhos. 

Percebemos que os motivos para a escolha da profissão pouco estão relacionados, 

portanto, com o idealismo da carreira. De acordo com Gatti e Barreto (2009, p.32). 

 

O setor público traz vantagens de estabilidade no emprego, 
aposentadoria integral, atendimento de saúde e carreiras estruturadas, 
benefícios que costumam ser valorizados pelos trabalhadores. E isso 
se reflete em maior estabilidade no emprego, sobretudo para os 
professores. 

 

A lógica da mercadorização influencia nas escolhas, pois a questão econômica é a 

maior motivadora da escolha, pois a formação em nível superior é mais barata, e a inserção no 

mercado de trabalho, mesmo não sendo promissora, como no caso da rede pública, é também 

mais rápida, visto que o professor pode assumir aulas mesmo antes de concluir a graduação, 

como mostra o depoimento da Professora Mônica: 

 

 

                                                            
34 Na época ocupava o cargo de garçom. 
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Trabalhava de manhã, quatro horas, no telemarketing e ganhava 
salário mínimo, sobrava uma graninha ainda. Na verdade o salário do 
telemarketing dava pra pagar a faculdade e eu vivia da cesta básica do 
pessoal. Peguei as aulas de manhã, ia à tarde para o telemarketing e à 
noite para a faculdade. Fiz isso até dezembro quando perdi as aulas. 
Com o telemarketing fiquei até concluir a faculdade, quando eu 
terminei, pedi a conta.  

 

Sabemos que no País o acesso ao ensino superior ainda é muito pequeno, e, como 

mostra Pinto (2004), um sistema injusto, uma vez que “os alunos vindos de famílias de maior 

poder aquisitivo frequentariam as IES públicas, ao passo que os alunos mais pobres iriam para 

as IES privadas” (p.742). Ademais, os cursos com maior número de vagas, com maiores 

possibilidades de bolsas de estudo, são os cursos de licenciatura. 

A Professora Andréa foi a única que não conseguiu bolsa de estudo da universidade. 

Tentou pleitear no ingresso no curso, não alcançou; seu desempenho era abaixo do que a 

universidade considerava necessário para o benefício; enfim, diante desse quadro, ela também 

foi a única, dentre os entrevistados da pesquisa, que não concluiu o curso de Licenciatura em 

três anos, em razão das diversas interrupções por ordem financeira: 

 

Não ter o dinheiro certinho para as mensalidades atrapalha o estudo, 
atrapalha. Eu ficava preocupada, porque eu pagava um mês, na época 
pagava R$300,00, depois foi para R$350,00 e depois para R$399,00... 
aí apertou demais, apertou... aí eu parava e pagava,  até hoje tô 
devendo na faculdade. 

 

Para a maioria dos nossos entrevistados (cinco dos sete professores) a formação em 

nível superior ocorreu após os 30 anos. Percebemos com esses dados um ingresso tardio no 

ensino superior, visto que concluíram em fase adulta os estudos na educação básica, ou então 

não houve condição econômica para a iniciação na graduação. Seis deles tiveram apoio de 

bolsas de estudos, pois sem estas não seria possível a conclusão dos cursos. 

Notamos ainda que a titulação é o recurso utilizado para mudança na posição social. 

Conforme Tenti Fanfani (2002, p.73), “os títulos são quantidade cada vez mais distribuído, 

mas não garantem uma conhecimentos equivalentes de seus portadores”. Busca-se a titulação 

como ascensão econômica e como forma de estabelecer um prestígio social.  
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d) Imagens da formação 

 

A decepção com o início na carreira é um fator comum a todos os entrevistados, pois 

a concepção de aluno trazida nas trajetórias de vida a partir de seus relatos é daquele com 

vontade de aprender, atencioso e comportado. Apesar de não ser novidade a rebeldia dos 

alunos que tanto se convencionou comentar nos jornais, nas rodas de conversa, no senso 

comum, parece que ao mudar sua posição (de aluno para professor) o professor iniciante tende 

a sofrer um impacto nos primeiros anos de carreira, ou por ordem pedagógica ou por ordem 

social.  

Podemos afirmar que a aprendizagem do ser professor começa quando na vivência 

de aluno, ou seja, bem antes do ingresso na carreira. Para tanto, conceitos generalizadores se 

tornam princípio e conduzem o saber docente (DIAS DA SILVA, 1994, p.45), porque há uma 

nítida precariedade na atual formação do ensino superior: conflito entre o mundo do trabalho 

e o mundo do conhecimento. Para Pinto (2004), nas Instituições de Ensino Superior impera a 

lógica do lucro: 

 

[...] as IES privadas (entre as quais incluo as IES municipais), que 
atendem a maioria dos alunos e que, embora tenham melhorado muito, 
nos últimos tempos, o grau de qualificação de seus docentes, ainda 
funcionam mais como grandes colégios que como instituições 
destinadas a “estimular a criação cultural e o desenvolvimento do 
espírito científico e do pensamento reflexivo”, como determina a LDB 
(art. 43, inc. I). Este fato ocorre, a meu ver, sobretudo porque o que 
determina a diretriz dessas empresas é, basicamente, a rentabilidade e, 
nesta lógica, o ensino é tão somente meio para se atingir o objetivo 
real da instituição, que é o lucro, aliás como acontece com qualquer 
empresa capitalista. (p.747) 

 

Os depoimentos corroboram com a análise do autor no sentido de apresentar a 

fragilidade pedagógica dos cursos de licenciatura, conforme ressaltam todos os entrevistados 

desta pesquisa. As universidades mencionadas, em sua totalidade pertencente ao setor 

privado, não atenderam às expectativas na formação pedagógica dos futuros professores, 

conforme os depoimentos: 

 

Eu tenho algumas queixas à minha formação acadêmica: a primeira é 
que eu não fui adequadamente preparado para atuar como professor. O 
curso embora fosse, ao mesmo tempo, licenciatura e bacharelado, ele 
foi voltado quase que exclusivamente para formar bacharel. A 
dimensão pedagógica foi excelente, mas foi trabalhada descolada da 
realidade prática da educação brasileira. Eu não sabia, por exemplo, 
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que uma vez formado eu tinha que passar por um processo de 
atribuição de aula. (Professor A) 
 
Na aula de psicologia da educação eu tinha a impressão que tudo o 
que você falasse [na sala de aula] todos ficariam olhando, 
aprendendo... eu imaginava... só que não é isso que eu estou vendo. 
(Professora B) 
 
Eu gostei do curso [de História], nas questões das disciplinas de 
História não deixou a desejar, nas disciplinas pedagógicas deixou sim, 
porque quando a gente faz uma disciplina específica a gente foca 
muito no conteúdo específico, a parte pedagógica ficou muito a 
desejar, não teve um aprofundamento. (Professora C) 
 
Eles [os professores de disciplinas pedagógicas] não tinham noção 
nenhuma da realidade, nenhum havia dado aula. Somente um havia 
dado aula, mas nunca em escola pública. (Professor E) 
 
Os professores da área pedagógica são professores não atuantes na 
sala de aula que nós vamos encarar, então tudo o que eles levavam 
para a gente era lindo e maravilhoso, quando chega na realidade é 
outra história, e aí você vê que tudo aquilo que você aprendeu de nada 
vai adiantar, que na realidade são outras práticas pedagógicas para 
adotar. (Professora F) 

 

Segundo os professores entrevistados, no que concerne ao ensino de disciplinas 

específicas da área de conhecimento (Matemática, História, Letras), as universidades até 

superam as expectativas, o que não ocorre nas disciplinas pedagógicas oferecidas no mesmo 

curso para a habilitação no magistério. Apontam, principalmente, falta de relação das teorias 

pedagógicas nas práticas, traduzindo na inexperiência em sala de aula da rede pública dos 

professores ministrantes das disciplinas. 

Confirma-se, segundo as lembranças dos professores, a desconexão acima 

mencionada quando se refere ao estágio obrigatório. Daqueles que aplicaram e concluíram o 

estágio, não consideram um avanço na aprendizagem, o que deve ser um dado muito 

importante para análise. 

De acordo com os professores, esse período de estágio, que geralmente ocorre no 

final do curso, é visto como um momento irrelevante na formação. As lembranças que os 

professores têm desse período não são as melhores, pelo contrário, foi um momento de 

indecisão para o ingresso na carreira. 

Na tentativa de superar o senso comum que diz “na prática a teoria é outra”, 

evidenciando uma oposição como se não houvesse a primeira relação direta com a outra, 

entendemos a ação vinculada ao pensar sobre ela. A teoria diz respeito à compreensão das 

coisas, enquanto a prática, à aplicação delas. Uma pressupõe a outra.  
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Perissé (1996, p.61) nos lembra que para ser teoria é preciso ser praticável, pois do 

contrário, não é teoria é um equívoco. O autor acrescenta “a prática é um ‘saber fazer’. É a 

consciência. É o domínio intelectual. É possuir formação intelectual. É interiorizar critérios de 

ação justa. É conhecer as leis constitutivas da realidade”. 

Para esclarecer a visão dos professores no tocante ao período de estágio, Pacheco 

(2004) lembra que “os professores definem e estruturam o seu mundo de crenças a partir do 

contacto com a realidade escolar”. É essa realidade da práxis que estabelece as imagens 

construídas pelos professores e a relação (ou não) com a teoria.  

O espaço privilegiado para a aprendizagem torna-se um campo de batalha, e não um 

espaço de reflexão das ações pedagógicas, que, sabemos, é permeado de complexidade, 

singularidades e conflitos. Conforme os depoimentos, verificamos como essa fase é vista de 

maneira negativa na formação dos entrevistados: 

 

Lembro que no estágio os alunos começaram a comentar com a 
professora coordenadora que a educação estava falida, que era muito 
difícil fazer estágio. Ela começou a se abrir e disse “não podem 
desanimar, vocês precisam fazer a diferença, não quero que sejam 
iguais a eles”. Isso porque no estágio, muitos alunos falavam que os 
professores não tinham plano de aula, não tinham material nenhum, 
que a sala era uma confusão com muito barulho, que o professor 
sentava na mesa e não tava nem aí com nada. (Professora B) 
 
Antes de eu trabalhar na escola mesmo, eu fiz o estágio numa escola 
do lado do meu trabalho [...] Fiquei chocada. Foi uma experiência 
horrorosa, primeira escola, a professora estava saindo da sala de aula e 
falou “eu não quero estagiário na minha sala” e bateu a porta na minha 
cara. [...] Fiz com uma professora aposentada da rede municipal, não 
era inexperiente, foi com uma professora que já tinha concluído toda 
uma trajetória, toda uma história, e estava dando aula de eventual 
nessa escola, foi um horror, eu sentava no fundo da sala, as crianças 
subiam em todo canto e ela não estava nem aí eu fiquei chocada, dava 
vontade de intervir. (Professora C) 
 
Quando eu comecei a fazer estágio eu já fiquei meio assustada, 
durante o estágio, eu fiz com uma professora bem durona, e ela falava 
pra mim assim “você é nova, desiste”, ela o tempo todo mandava 
desistir, eu ia fazer estágio e ela falava “desiste”. (Professora D) 
 
A professora que eu fazia estágio não me deixava assistir as aulas e 
falava que assinava para mim, mas eu toda certinha ia deixar ela 
assinar minhas aulas, sem eu assistir e nem fazer nada? Foi difícil, 
porque algumas vezes eu conseguia me impor e ficar, achava uma 
imposição e ficava até constrangida porque eu via que ela não me 
queria ali, mas eu permanecia o máximo que dava pra eu ficar, mas eu 
não queria espioná-la igual ela pensava, eu queria estar aprendendo 
com ela, era isso o que eu queria, mas ela não conseguiu me transmitir 
nada. [...] Eu tive que aprender tudo, não sabia nem como entrar e me 
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portar na sala de aula, porque no meu estágio eu não dei aula. 
(Professora G) 
 
[No período de estágio] minhas aulas eram só no Ensino Fundamental, 
em seguida eu consegui 4 salas de Ensino Médio, mas ainda não 
estava com o estágio de Ensino Médio, perguntei para o professor se 
podia assistir uma das aulas dele pelo estágio, ele olhou feio para mim 
e disse que era melhor não, se eu quisesse poderia dar uma aula no 
lugar dele na sala dele, mas não autorizou que eu observasse a aula 
dele. (Professor E) 

 

Parece que, de certa maneira, há uma incoerência nas expectativas que nossos 

entrevistados esperam dos alunos da escola pública, se pensarmos que todos os professores 

participantes dessa pesquisa são provenientes da mesma escola pública, em alguns casos, 

como o do professor Rodrigo, egresso da escola que ministrou aulas em seus anos iniciais. 

Talvez o desencanto esteja na perda das imagens construídas no imaginário que povoam a 

docência, como diz Arroyo (2009). 

As expectativas quebradas estão ligadas a esse imaginário que se construiu ao longo 

das trajetórias de vida. Para Arroyo (2009, p.36),  

 

Podemos continuar sonhando com alunos bons, alunos submissos, 
disciplinados, atentos, sem resistência, reação ou contestação. 
Condenaremos alguns alunos para salvar a imagem ordeira da maioria. 
Esta postura é a que mais aparece nos encontros docentes, porém não 
é a que mais acontece nas escolas. 

 

Nesse sentido, há uma evidente denúncia nos relatos docentes diante das imagens 

construídas a respeito da função do professor iniciante sem aulas atribuídas, função nomeada 

por professor eventual. De acordo com a concepção da palavra, o professor ministra aulas 

eventualmente quando surgem aulas livres na unidade escolar a que está vinculado, é 

considerada uma subcategoria no olhar dos professores. Pensando no vínculo empregatício há 

fragilidade nos benefícios a que esse profissional está sujeito. Rege a prática a lógica da 

improvisação (PEREIRA, 1999), além da falta de planejamento e organização do trabalho. 

Podemos constatar: 

 

Como você vai desenvolver um projeto em aulas eventuais que você 
não sabe quando vai entrar na sala, se vai ser uma vez na semana ou 
em três aulas seguidas. [...] Sem projeto, sem ter um material do 
professor, eu dava o que eu queria, isso pra mim não é dar aula 
eventual, isso pra mim é pra matar o tempo dos alunos. (Professor C) 
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Eu não desisti, mas me desanimei muito, entrei em depressão... teve 
uma época de eventual que eu só chorava e ficava pensando o que que 
eu faço agora, perco tudo o que investi ou continuo??? Aí veio a 
questão da minha família, minha mãe falava “você não sabe o que 
quer da vida, você paga R$500,00, R$400,00 por mês e vai jogar tudo 
isso fora, deveria ter me ajudado em casa, sabe que a vida é difícil”. 
Eu não desisti por causa do que eu já tinha gastado com as 
mensalidades, mas eu me desanimei. Teve um tempo que eu fiquei 
uns dois meses sem ir pra escola para eventuar, fiquei sem dinheiro e 
aí piorou para pagar as mensalidades, porque como eu não tinha 
trabalho e não queria dar aulas, piorou a situação. Voltei totalmente 
frustrada, voltei a eventuar, terminei o curso, devendo a faculdade. 
(Professora B) 
 
Eu já estava no fim do curso quando comecei. A maioria (dos alunos) 
se matriculava e começava a dar aula como eventual. (Professora D) 
 
Em dois, três dias observei [o estágio] e pensei: “Não vou suportar 
isso quando eu estiver ali na frente”. Tentei convencer meu pai a me 
deixar mudar de curso, mas não teve acordo, a condição que ele impôs 
era: “quer mudar, vai mudar, só que vai ter que pagar”. Eu não tinha 
como pagar a faculdade, tinha saído do emprego no meio do segundo 
ano da faculdade, e eu queria terminar e ter uma profissão, fosse a que 
fosse, já que era aquela eu que eu podia ter, então terminei meio que 
na pressão [...] o estágio foi decepcionante. (Professora F) 
 
Fui até a escola e no mesmo dia me pediram os documentos e 
perguntaram se eu já estava com meus materiais para dar aula, mas eu 
não tinha nada, ainda precisava arrumar tudo direitinho, só estava ali 
para a inscrição, mas aí falaram que eu ia começar naquele momento e 
eu não estava preparado, pensando que eu ia chegar em casa todo feliz 
para falar pra minha família que ia começar a dar aula e ia virar 
professor, mas quando cheguei em casa já tinha dado a aula. Eu fui 
fazer estágio depois de 8 meses que eu já estava lecionando [...] entrei 
como professor eventual, mas em três meses eu tava com aulas minhas 
em substituição [...] foi coisa de outro mundo. (Professor E) 

 
e) Relacionamento com os pares 

 

O individualismo da profissão pode ser percebido nos depoimentos que tratam da 

dificuldade que os professores iniciantes encontram para se relacionarem com os outros 

professores mais experientes nas unidades escolares. 

 

Eu vejo uma classe [profissão professor] totalmente desunida, eles têm 
as panelinhas, toda empresa tem, mas eu vejo professor totalmente 
indisciplinado, ele cobra disciplina do aluno mas ele é indisciplinado, 
ele trabalha em prol de uma “panela”, porque eu tenho mais afinidade 
com fulana e sicrana, e esquece que tem que trabalhar por um 
objetivo, trabalha muito individualmente. (Professora C) 
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O que chama mais a atenção é a falta de união entre os próprios 
professores, entre direção, entre todos os docentes. (Professora D) 

 

A questão do difícil relacionamento entre os professores iniciantes e os mais 

experientes, está aliada à falta de apoio da equipe gestora de cada unidade escolar mencionada 

pelos entrevistados. 

Segundo os professores, não há parceria nas diferentes funções exercidas na equipe 

escolar, e de acordo com as imagens construídas pelos professores, conforme os relatos, o 

trabalho de cada um parece isolado, sem conexão, por vezes até improdutivo. 

 

O pedido do professor na maioria das vezes não é atendido. A direção 
diz que medidas serão tomadas, mas não apresenta nada de concreto. 
Há aquele discurso de quem vai empurrando com a barriga até quando 
for possível, quando não revela-se a verdadeira causa do não 
atendimento [...] o problema é que a gente acaba se acostumando. 
(Professor A - grifo nosso, para evidenciar o habitus incorporado na 
conduta do professor) 
 
A maior dificuldade do professor continua sendo a parte gestora [...] 
Tem que arrumar a casa e não acredito que tem que arrumar os 
clientes, mas sim a estrutura administrativa. A falta de um diretor 
circulando, conhecendo seu aluno, conhecendo o problema e deixando 
só a carga da coordenação eu acho errado, eu acho que o diretor tem 
que se envolver, o servente tem que se envolver, a pessoa que limpa, 
todos têm que se envolver para tentar sanar essa dificuldade... 
(Professora C) 
 
Entrei em pânico, ninguém me falou nada, só me entregaram o diário 
e falaram pra preencher [...] o pior, depois de 15 dias eu tinha que 
entregar a média da sala, eu não sabia se somava, subtraía ou 
multiplicava as notas, eu olhei e entrei em desespero [...] em questão 
de dois ou três dias sentei com uma professora e ela me orientou e 
disse que as notas era comigo, eu tinha que olhar aluno por aluno e 
tentar conhecê-lo nesses dois ou três dias [...] quando chegou no 
conselho [de classe],35 eu vi que as coisas não são nada do que a gente 
imagina. Eu imaginava assim, os professores sentados conversando 
sobre um por um dos alunos, separadamente, e é totalmente diferente, 
começa primeiramente pelas problemáticas, mas eu não tinha como 
falar nada porque não conhecia os alunos. [Quanto à direção] você 
tem que se virar, o problema é seu, não me traga problemas aqui, é o 
que dizem, o que acontece em sala de aula é sua responsabilidade 
independente do aluno aprender ou não. (Professor E) 
 
Eu prestaria o concurso por conta da situação financeira, eu preciso 
me estabilizar, eu quero uma estabilidade financeira. Atribuição é uma 
humilhação. Você fica o dia inteiro ali, esperando pelo seu número, 
por conta da pontuação, e não tem a garantia de que vai sair 

                                                            
35 Conselho de Casse: Reunião de Professores que acontece ao final de cada bimestre para avaliação coletiva dos 
avanços e dificuldades de cada aluno naquele período de ensino-aprendizagem. 
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empregado. Isso é uma humilhação, você se forma, mas não tem 
apoio, você está formado, está classificado dentro daquela diretoria, 
cadê o emprego pra você? (Professora C) 
 
Acho que os maiores problemas dentro de sala de aula com aluno 
seriam resolvidos com a união entre os professores. (Professora D) 
 
O papel dos professores não está muito bom, não é uma profissão de 
status hoje, eu sinto falta, na época que eu comecei, eu falava com 
orgulho “eu quero ser professora”, quem quer ser professora hoje? O 
governo está lançando campanhas para chamar pessoas para a 
docência, então quer dizer que o negócio não está muito bom. 
(Professora C) 

  

Pereira (1999) nos lembra da importância de uma prática coletiva e reflexiva para 

uma consistente formação/ socialização do professor: 

 

É fundamental investir na formação de um professor que tenha 
vivenciado uma experiência de trabalho coletivo e não individual, que 
se tenha formado na perspectiva de ser reflexivo em sua prática, e que, 
finalmente, se oriente pelas demandas de sua escola e de seus alunos, 
e não pelas demandas de programas predeterminados e desconectados 
da realidade escolar. É fundamental criar, nos cursos de licenciatura, 
uma cultura de responsabilidade colaborativa quanto à qualidade 
da formação docente. (PEREIRA, 1999, p.117 - grifos nossos) 

 
f) O Habitus na profissão e as dificuldades nos primeiros anos de carreira 

 

O professor atribui o fracasso na carreira nem tanto às questões políticas nem às 

condições de trabalho, mas, por um coletivo pensamento liberal, atribui sucesso e fracasso, na 

sua maioria, aos esforços pessoais.  

Notamos a construção de um pensamento já consolidado sobre a profissão mesmo 

antes de o professor nela ingressar. Poderíamos dizer que o sistema de preferências produzido 

pela estrutura do capital, ao qual os sujeitos pertencem “encoraja-os a se orientar, em suas 

escolhas escolares e sociais, em direção a um ou outro polo do campo do poder, o polo 

intelectual ou o polo dos negócios, e a adotar as práticas e as opiniões correspondentes [...]” 

(BOURDIEU, 1997, p.43).  

Conforme Bourdieu, ao se ver inserido em uma profissão, o futuro profissional é 

constituído socialmente por suas preferências e os gostos, assim como pela postura corporal e 

entonação de voz.  
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Inseridos na profissão docente, a prática do que se considera “boa aula” se reproduz 

no dia a dia dos professores. Percebemos nos relatos sobre o perfil do bom professor na 

opinião dos entrevistados, assim temos: 

 

(i) Inovador: nas imagens construídas pelos professores, o bom professor é aquele que se 

utiliza de técnicas consideradas eficientes para motivar o aluno.  

 
Quando a gente sai da faculdade e vai dar aula, a gente se assusta, 
porque o que a gente teve lá é uma receita de bolo, não imagina que a 
gente tem que colocar uma pitada a mais de outros ingredientes... Até 
hoje, por exemplo, eu preciso fazer um projeto, queria uma receita, só 
pra colocar os meus ingredientes ali, e não tem receita para dar aula, a 
gente aprende, e eu aprendi agora [...] O que eu vejo hoje em sala de 
aula não era conhecido. (Professora C) 

 

(ii) Severo/ Dominador: nas imagens construídas pelos professores, o bom professor é 

aquele que tem o controle da disciplina dos alunos em sala de aula. 

 

A voz influencia muito, eu percebi que quando você fala mais alto, 
grita mais, eles prestam mais atenção e tentam ficar quietos. O tom de 
voz faz muita diferença. (Professora B) 
 
O aluno ele é o que o professor faz, se o professor chegar lá com cara 
de tonto ou com cara de que fala amém para tudo, é claro que os 
alunos vão pintar e bordar, vão pedir para ir ao banheiro toda hora, é 
óbvio, então de certa forma do jeito que você se põe e se impõe na 
sala de aula. (Professora D) 
 
Tem momentos que eu acho que sou uma bruxa, às vezes sou muito 
dura com eles, isso eu quero mudar. Queria deixar igual todos os meus 
professores deixaram marcas, tanto de infância, adolescência, 
faculdade, guardo o nome de todos.36 Todos os meus professores 
foram muito rígidos e duros, mas mesmo assim eu sentia muito 
carinho por eles, e eu queria que meus alunos sentissem esse carinho. 
Eu tenho medo de não conseguir passar o conhecimento, eu tenho 
medo de deixar a desejar para os meus alunos, eu quero que eles 
entendam que eu tô querendo falar pra eles, não quero que fique só 
por falar, então eu ainda tenho esse medo. Ainda tem muita coisa para 
eu descobrir e conhecer. (Professora G) 
 
Eu não conseguia dominar a sala, se eu não conheço a matéria como 
que eu vou impor respeito, então eu não conseguia, e até hoje eu não 
sei dar aula eventual. (Professora C) 

 

                                                            
36 Neste momento da entrevista a professora se emocionou e chorou. O marido e toda a família moram há 600 
km da cidade de Itapevi, local onde a professora é efetiva de cargo. Toda semana volta para casa. 
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(iii) Preparado: nas imagens construídas pelos professores, o bom professor é aquele que 

possui o conhecimento técnico e busca novas formas de aprender para ensinar. 

 
Então falta o governo se estruturar para dar emprego para os 
professores, aí sim ele dá o suporte para plano de carreira pra você 
fazer curso lá dentro para você conseguir esferas maiores, porque não 
adianta ele falar que o professor está mal qualificado, mas deixa ele 
entrar no emprego, trabalhar, dá curso para o professor fazer, é lógico 
que em toda profissão tem profissionais ruins e bons, mas aí você 
lança curso. (Professora C) 
 
Quando eu cheguei na escola eu falava: eu não posso passar para os 
alunos o que eu estou aprendendo por que eles não vão absorver nada, 
não vão entender, se eu for explicar na mesma terminologia vai piorar 
a situação, então comecei aprender que eu tinha que estudar 
novamente. (Professor E) 

 

Para falar do pensamento consolidado mencionado anteriormente, é notória em todos 

os depoimentos a desmotivação com que os professores entrevistados iniciaram na carreira. 

Essa desmotivação está ligada a diferentes fatores, tais como: questões de defasagem salarial, 

fragilidade nos vínculos empregatícios, péssimas condições de trabalho, desprestígio social, 

indisciplina dos alunos. 

Assim como nos diz Arroyo (2009, p.15), revelam-se novas imagens sobre o 

cotidiano escolar, “imagens não mais romanceadas nem satanizadas, mas reais, chocantes, 

multifacetadas de fracassos, de contravalores, de sombras, mas também de valores, de luzes e 

de resistências”. 

Durante a entrevista, os professores foram estimulados a refletirem sobre a origem de 

expectativas frustrantes, e observamos que o discurso está sedimentado no imaginário 

coletivo construído a respeito da profissão docente na atualidade.   

Dessa maneira, a permanência na profissão torna-se uma questão de oportunidade de 

ingressar em outra carreira ou não, ou seja, enquanto não surge algo “melhor para fazer”, pois, 

se pudessem, escolheriam outra profissão.  Vê-se, de fato, que a docência é a realização de 

uma formação profissional possível, com uma garantia (mesmo que rudimentar) de trabalho. 

Para uma grande massa ainda é uma profissão de prestígio, mas, ao mesmo tempo, “um 

trampolim” para outras possibilidades profissionais, caso surjam na trajetória a ser percorrida 

por cada um.  

De todos os sujeitos entrevistados, foge dessa perspectiva a Professora G. Somente 

após dez anos de sua formação ingressou na docência e não pretende que a docência se torne 

uma carreira passageira. Tem interesse em permanecer, mesmo reconhecendo suas limitações 
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nos aspectos mencionados. No entanto, uma peculiaridade na condição dessa professora, e 

que possa justificar que sua posição em relação à carreira, é o fato de ser a única, de todos os 

entrevistados, que tem sua ocupação como titular de cargo. Talvez aqui caiba uma 

possibilidade de verificar as motivações e expectativas na carreira contemplando o perfil do 

profissional, no caso, os professores titulares de cargo e iniciantes. 

Vejamos os relatos: 

 

A imagem que tenho da minha formação é que eu me sinto enganada 
[...] Eu me sinto frustrada, eu não aprendi como eu transmitir 
[conhecimento] pra eles. Os professores reclamam muito, eu vejo que 
não é só comigo que eles não abrem caderno e ficam andando pela 
sala, e isso me anima, porque o problema, eu pensava que era eu, que 
eu não conseguia transmitir, o problema da voz baixa, mas vejo que 
não é só isso não, todos os professores têm a mesma dificuldade [...] 
Eu estou decepcionada e eu vejo como se eu fosse uma vilã, como se 
o aluno fosse o herói e o professor não soubesse de nada, fosse um 
inimigo do governo, eu tenho assim uma visão muito negativa, porque 
eu não imaginava tudo isso não. E minha perspectiva é que me vejo 
uma futura estressada, vejo tantas pessoas reclamando, no futuro acho 
que vou estar assim, porque as salas são as mesmas, eu me imagino 
assim, uma pessoa muito triste, deprimida. (Professora B) 
 
Eu não tinha mais perspectiva, mas aí é aquilo que falei, fui obrigada a 
terminar o curso. No quesito troca de informações para conteúdos, 
isso já é um pouco complicado, tem professores egoístas, que não 
querem dividir o conhecimento deles com você. (Professora F) 
 
Se tiver outra possibilidade acho que eu saio, mas por enquanto é isso 
o que eu quero. Minha primeira experiência não foi das melhores, mas 
eu achava um negócio mágico, poxa, PROFESSOR... na primeira aula 
que eu dei me senti meio frustrado, não pensava que eu era o professor 
da sala, as crianças me chamavam e ficava meio perdido, era 
interessante, mas quando cheguei em casa e falei que tinha ido fazer 
inscrição de manhã e já tinha dado aula para quatro salas, ninguém 
acreditou, aí expliquei para todo mundo como tinha acontecido e senti 
que pensavam “olha, meu filho é professor”. (Professor E) 
 
Daqui pra frente, se Deus quiser, só fico dois anos nessa profissão. 
Não vai ser por muito tempo que eu vou ficar, eu já vi que não 
aguento essa realidade, é muita pressão, é muito estresse e pouca 
recompensa. (Professora F) 
 
A necessidade financeira que todo mundo tem não dá pra conciliar 
tudo e falar que vem dar aula apenas por gostar, não é isso, seria o 
ideal mas infelizmente não é, não dá, é difícil quem consegue 
conciliar o que faz com o ganhar bem. (Professora G) 
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Para Arroyo (2009, p.10), quando analisamos na tentativa de compreender os 

significados de nosso ofício, entendemos que eles estão mudando, e ainda “continuamos atrás 

de nossas identidades pessoais e coletivas”. O autor ainda completa: 

 

Está em jogo a quebra de imagens sobre os tempos da vida, sobre o 
que é próprio ou impróprio, esperado ou inesperado da imagem que 
nós fazemos de cada tempo humano com que lidamos. O mal-estar nas 
escolas vai muito além das indisciplinadas condutas dos alunos e do 
medo às crianças em risco. (p. 24) 
 
Eu pensava que na sala de aula todos ficavam sentadinhos bonitinhos 
igual eu via nas revistas [...] Aí pensei “deve ser legal trabalhar com 
eles, olha que graça são, tudo sentado, na foto, é isso mesmo que eu 
quero, quero ser professora sim, é interessante, ganha bem, todos 
professores que eu vejo têm carro bonito”, eu me iludi com isso... 
(Professora B) 
 
Hoje eu percebo o prestígio social, quando você fala que é professora 
as pessoas veem com outros olhos, eles acreditam que na escola o 
professor ainda tem jeito, os pais valorizam. Quando falo que sou 
professora, as pessoas falam “puxa, que legal”, eu penso “não é não”. 
(Professora B) 
 
Eu não poderia me considerar um professor porque nunca tinha 
atuado. (Professor A) 
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CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A pedagogia não fala da aventura humana, apenas a acompanha. 
Tarefa nada fácil nestes tempos de tantas desventuras. (ARROYO, 
2009, p.29) 

 

Provenientes de famílias desfavorecidas do capital cultural e econômico, a trajetória 

de vida de cada professor revela um percurso de batalhas e lutas travadas desde a infância. As 

famílias poucas vezes interferiram no acompanhamento da escolaridade dos filhos, ou por 

desconhecimento da importância, ou porque os afazeres para a manutenção e sustento de 

famílias grandes não permitiram tal envolvimento. 

Nesse sentido, não é possível dizer que houve “escolhas” e/ou incentivo dos 

familiares que motivasse a inserção em profissões mais ou menos prestigiadas socialmente. O 

que ocorreu foram escolhas pessoais que atenderam aos interesses prioritariamente 

econômicos dos professores.  

A análise das entrevistas comprova nossa hipótese inicial de que a escolha da carreira 

docente não está de fato ligada às aptidões pessoais, tampouco às questões políticas, no 

sentido de perspectiva de transformação da realidade por meio da educação, mas a maior 

motivação está em realizar um sonho diante das condições de vida de cada um, como modo de 

transformação social e econômica. O curso superior tornou-se, assim, o sonho possível. 

Evidencia-se, por meio dos relatos e pelas lembranças dos professores que a 

motivação é, principalmente, econômica. A mudança de posição social ficou a cargo de 

mudanças nas profissões exercidas pelos professores.  

Antes da docência, em sua totalidade, os entrevistados ocupavam funções de baixa 

remuneração e de baixo prestígio social. Ao ingressar em um curso de Licenciatura, com 

menores investimentos, comparado a outras graduações, além de usufruírem de bolsas de 

estudos, a garantia de inserção em uma profissão que para alguns ainda há o imaginário de 

status, além do retorno financeiro de curto a médio prazo. 

Construiu-se durante a formação inicial nos cursos mencionados, todos eles em 

Instituições de Ensino Superior Privado, uma expectativa distante da realidade da escola 

pública. Não ocorreram contribuições efetivas no período de estágio, não passaram de 

formalismos, sem, portanto, cumprir com a real função reflexiva proporcionada por esse 

período fundamental para a  atuação dos futuros professores.  
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Portanto, as principais dificuldades enfrentadas pelo professor iniciante estiveram no 

âmbito dos relacionamentos: com os outros professores e com a equipe de apoio pedagógico, 

ou com a equipe de gestão administrativa das escolas. Além disso, podemos apontar como 

dificuldade relatada pelos professores a transposição do conhecimento para o ensino em sala 

de aula, questões didáticas e metodológicas. 

A precariedade nas condições de trabalho é o destaque das dificuldades enfrentadas 

pelos professores, seguidas do desinteresse dos alunos de participarem das aulas. Assim, 

percebemos que os avanços do sistema educacional são pequenos diante das problemáticas 

apresentadas. A lógica de mercado, que tem se instaurado na proliferação de cursos de 

Licenciatura principalmente nas Instituições de Ensino Superior Privado, revela mais interesse 

econômico do que uma preocupação da formação em profundidade, reflexiva e coerente dos 

futuros professores. 

Concluímos que a carreira docente não é considerada uma profissão estável para 

esses professores iniciantes, atribuindo, assim, um caráter transitório, um estar provisório, 

explicando, nesse aspecto, o que Bourdieu denominou de “inflação dos títulos acadêmicos”, 

gerando uma visível insatisfação dos recém-formados. 

A proposta aqui é contribuir para os estudos sobre formação de professores, 

buscando compreender a atuação docente articulada ao processo de formação a que os cursos 

de Licenciatura propõem ao futuro professor. Auxiliá-lo na compreensão da tarefa de se 

tornar professor, que constrói sua formação em um processo contínuo da profissão docente. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO 1 

 

 
Roteiro de entrevista com professores iniciantes da rede estadual de ensino de São Paulo, 

Município de Itapevi. Pesquisa de Mestrado realizada por Lídia Juliana Rodrigues Moraes, 

sob a orientação do Prof. Dr. José Rubens de Lima Jardilino. Título provisório: Imaginários 

da Formação: (Sobre as) vivências do professor iniciante, UNINOVE, 2009. 

 

Resumo da Ficha: Contém dados específicos sobre o entrevistado para cadastramento de uso 

das informações na pesquisa em questão, com perguntas estruturadas e semi-estruturadas 

sobre assuntos em torno da vida pessoal e profissional dos sujeitos entrevistados. 

 

Apresentação da pesquisadora: Sou Juliana (Lídia Juliana Rodrigues Moraes), pesquisadora 

e aluna do programa de pós-graduação em educação da Universidade Nove de Julho/SP, 

bolsista Capes. Tenho como tema de minha dissertação as dificuldades enfrentadas pelo 

professor iniciante na rede pública de ensino de São Paulo, especificamente no município de 

Itapevi. O objetivo da pesquisa é compreender os dilemas enfrentados pelo professor iniciante 

e suas motivações de formação no campo educacional. Seu depoimento é importante como 

dado para pesquisa, assim como a fidelidade às informações. Gostaria de sua permissão para a 

gravação, sendo que as declarações constantes da entrevista serão utilizadas conforme sua 

autorização. No corpo do texto e transcrição da entrevista o seu verdadeiro nome será 

omitido, substituído por um outro fictício, e somente alguns trechos de nossa conversa serão 

reproduzidos no texto final. Sinta-se à vontade para solicitar esclarecimentos de quaisquer 

dúvidas que por ventura ocorram. Possivelmente teremos mais de um encontro, para possíveis 

ajustes, confirmação e retificação de dados coletados. Agradeço sua colaboração. 
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PESSOAL 

 
Pseudônimo:___________________________________  
Data de Nascimento:___/___/______ 
 
Telefone resid.: (    )___________________ Telefone cel. (   ) ____________________ 
  
E-mail: ____________________________________________________________________ 
 
Nome da escola 2009: 
__________________________________________________________ 
 
Nacionalidade:_________________ Naturalidade: ______________ UF _________ 
 
Estado Civil: ______________Residência (Município e UF): _____________________ 
                                                           
Filhos(as) __________( n.º) 
 
 

FORMAÇÃO 

ENSINO FUNDAMENTAL (marcar se cursou todo ou maior parte) 
a) Escola pública  

b) Escola privada  

Regime Cursado: 

c) Regular 

d) Suplência  

ENSINO MÉDIO (marcar se cursou todo ou maior parte) 

a) Escola pública 

b) Escola privada 

Regime Cursado: 

c) Regular  

d) Suplência 

ENSINO SUPERIOR (marcar se cursou todo ou maior parte) 
a) Instituição pública 

b) Instituição privada 

 

 

 



92 
 

 

Nome da Instituição Escolar:  

Cidade: 

Curso/ Licenciatura: 

Ano de conclusão: 

Curso de especialização 1:   ano: 

Curso de especialização 2:  ano: 

Outro curso:  

 

PROFISSÃO 

1. Ano de ingresso como professor no governo do Estado de São Paulo: 

(  ) 2004 (  ) 2005 (  ) 2006 (  ) 2007 (  ) 2008 (  ) 2009 

2. Qual segmento atua no ano de 2009: (  ) Ensino Fundamental (  ) Ensino Médio 

3. Atua em outra rede de ensino: (  ) Não   (  )  Sim / Se sim, marcar:  

(  )  municipal       (  )  privado 

4. Possui outro vínculo empregatício: ( ) Não ( ) Sim / Se sim, especificar: 

_____________________ 

5. Participação em eventos mais relevantes ligados à educação nos últimos dois anos 

(especificar se encontro, congresso, palestras, etc.): ( ) Não ( ) Sim / Se sim, especificar: 

_____________________ 

6. Leituras em educação (digitais ou não): (  ) revistas e jornais ( ) artigos acadêmicos e 

trabalhos (   ) livros didáticos    (   ) literatura específica da área ( ) literatura em 

geral 

PERMISSÃO DE USO DOS DADOS PARA PESQUISA 

 

Eu, _______________________________________________ autorizo o uso das informações 

contidas neste documento, assim como dos demais documentos disponibilizados e entrevistas gravadas 

com prévio aviso, a serem utilizados por essa pesquisa, firmando o compromisso de serem verdadeiras 

e imparciais, ciente de que me será assegurado o direito ao anonimato. 

ASSINATURA: ___________________________________ DATA: ___ / ___/ ____ 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

 

Introdução 

Hoje é dia _____, são ____ horas, estamos começando a entrevista com o (a) professor (a) 

_________________ da disciplina de ________________ da escola 

______________________. 

Perguntas da entrevista 

Bloco 1 – capital cultural familiar e motivação para a carreira 

1. Comece dizendo como foi a trajetória escolar na infância e adolescência. 

2. Havia uma valorização da escola por sua parte e também de sua família? 

3. Quando criança/adolescente, que tipo de passeios fazia (cinema, teatro, parque, 

museu)? 

4. Qual a formação dos pais (até que série frequentaram a escola)? 

5. Ainda quando criança/adolescente gostava de ler? Se sim, o quê? Tinha livros, revistas 

em casa? 

6. Exercia outra função antes de ingressar na carreira docente? Se sim, qual 

área/setor/cargo? Público ou privado? Saiu quando? Por que saiu? 

7. Como foi a caminhada para o ensino superior? 

8. Houve algum tipo de orientação da família na escolha da profissão? 

9. Qual (ou quais) o(s) motivo(s) da escolha da universidade? E o curso? 

10. Com quantos anos iniciou o curso superior? (Inferir na resposta) 

11. Como veio a escolher a profissão docente? 

12. Quais eram suas expectativas em relação à carreira docente no ingresso em 

Licenciatura? 

13. Há outros profissionais da educação em sua família? 
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Bloco 2 – formação, práticas e dificuldades 

1. Você lecionou antes de se formar? Se sim, como foi a experiência? Isso o desanimou 

ou trouxe expectativas e desejo de mudança? 

2. Qual imagem que tem da sua formação inicial? 

3. Em que colabora na prática docente os conhecimentos adquiridos em sua formação 

inicial? 

4. Há quantos anos leciona? 

5. Como foi o primeiro ano da docência? 

6. Quais foram as principais dificuldades no início da docência? 

 

Bloco 3 – políticas educacionais 

1. Como ocorreu seu período de estágio? Ajudou? Foi fundamental?  

2. Durante o período de estágio houve acompanhamento do professor da faculdade? Que 

tipo de colaboração o professor e/ou da escola trouxe para sua formação? 

3. Como a escola pode ser um espaço de aprendizagem? 

 

Bloco 4 – perspectivas da profissão / como o professor se vê na carreira 

1. Como é estar na profissão? 

2. Como você vê o papel do professor na sociedade hoje? 

3. O que é ensinar? 

4. Qual sua perspectiva na carreira dentro do governo estadual? 

5. O que se espera do professor atualmente? 

6. Qual sua relação com seus pares? 

7. De que maneira você tem ampliado seus conhecimentos após o curso de licenciatura? 
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8. Se tivesse oportunidade de escolher uma profissão hoje, você escolheria ser professor? 

Por quê? 

9. Como você lida com as situações pedagógicas e metodológicas?  

10. Como se vê enquanto profissional da educação? 

11. Como você vê o campo educacional atualmente? 

12. Exerce alguma outra função? Tem outra profissão? 

 

ENCERRAR: Qual o motivo predominante na escolha da carreira de Magistério? A) 

mercado de trabalho B) prestígio social da profissão C) adequação às aptidões pessoais D) 

possibilidade de poder contribuir para a sociedade E) possibilidade de realização profissional 

F) outro motivo 
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APÊNDICE C - ENTREVISTAS 
 

 
Diante do acordo estabelecido na autorização das entrevistas com cada professor, estes 
permanecerão com a identificação no anominato. Para evitar possível exposição e por 
questões éticas, nos relatos aqui transcritos, optamos por apresentá-los já em versão corrigida. 

 

Entrevista Professor A 

 

06/08/2009 

Pergunta: São dezenove horas e vinte minutos. Estamos começando a entrevista com o 
professor A de História. Para início de conversa eu queria que você me dissesse como é que 
foi sua trajetória escolar na infância e na adolescência, pode fazer uma retrospectiva? 

Professor A: Agora sim você vai me forçar a acessar o arquivo secreto. (Interrupção37) 

Pergunta: Infância, adolescência... Sobre o ano que você ingressou, por exemplo, na escola. 

Professor A: Olha eu, por exemplo, não tive a oportunidade de passar por aquele estágio da 
pré-escola, para depois iniciar na escola propriamente dita.  

Pergunta: Primeiro ano no ensino formal, no ensino formal? 

Professor A: É, eu na verdade nunca tive uma relação muito boa com a escola, sempre fui um 
péssimo aluno, então, ter hoje a oportunidade de entrar numa sala de aula na condição de 
professor é quase um sacrilégio. Mas eu, por exemplo, parei ao longo da minha escolarização 
de estudar por três anos, tanto é que eu me formei tardiamente. Eu tinha 23 anos quando 
terminei o Ensino Médio. 

Pergunta: Você interrompeu esses três anos em que época? 

Professor A: É difícil precisar, mas se não me falha a memória entre 93 a 96. 

Pergunta: Você cursava qual ano? 

Professor A: Eu parei na 8ª série e aí retornei, fiz a 8ª e concluí o ensino, antigo colegial que é 
hoje o Ensino Médio, mas como eu dizia nunca tive um bom relacionamento com a escola 
porque não via importância, em decorrência de uma visão pragmática que era muito influente 
na época, porque a própria escola dentro da sua proposta curricular é muito anacrônica. 
Infelizmente, muitos alunos hoje saem do Ensino Médio sem saber, por exemplo, preencher 
adequadamente um currículo. (Interrupção) 

Professor A: Muita informação, então eu vou ser aqui na verdade, bastante seletivo, vou pegar 
aquilo que na minha concepção é o mais importante e que foram cruciais para a configuração 
da maneira como eu vejo hoje a educação. Então, não via muita importância por isso parei por 
três anos e depois, por uma questão também pragmática, retomei os estudos por acreditar que 

                                                            
37 As interrupções ocorreram ao longo da entrevista porque o professor A, no momento estava no seu (segundo) 
ambiente de trabalho, a portaria de um prédio luxuoso no bairro de Alphaville em Barueri. 
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o diploma do Ensino Médio me ajudaria de alguma forma na inserção no mercado de 
trabalho, aí completei e ao longo do Ensino Médio eu tive a oportunidade de assistir as aulas 
de um professor que teve uma influência fundamental na minha opção pelo curso voltado para 
a educação, um professor de História. 

Pergunta: Era professor de História? 

Professor A: Professor de História, isso acabou cultivando em mim o interesse pela matéria e 
doravante o objetivo de lecionar, de atuar na sala de aula como professor. Foi uma influência, 
a meu ver, fundamental. 

Pergunta: Professor do Ensino Médio, você se lembra o ano? 

Professor A: Era 98. 

Pergunta: Era primeiro, segundo ou terceiro ano do Ensino Médio? 

Professor A: 3º ano, foi no finalzinho, estava com um pé fora da escola e o outro dentro. 
Ainda eu tive a oportunidade de assistir as aulas desse professor que me influenciou muito, 
daí a minha opção pelo curso de História, o nome dele, se não me falha a memória é 
Claudemir. 

Pergunta: E foi aqui em São Paulo? 

Professor A: Não em São Paulo, em Carapicuíba... Ele ainda hoje está em atividade, ele 
trabalha em Carapicuíba. 

Pergunta: Você não teve uma experiência assim muito assim boa na escola, na época da 
infância? 

Professor A: É, na verdade o que realmente me mostrou a pertinência para a aquisição de um 
saber acadêmico, um conhecimento sistemático foi a partir da experiência que eu tive com 
esse professor, porque até então, eu penso assim, a concepção que o aluno faz do professor 
não depende apenas da maneira como o professor atua, mas sem dúvida, a maneira como o 
professor atua...  

Pergunta: Pode interferir? 

Professor A: Quase que 90% da forma como esse aluno vai interpretar a ação pedagógica. Eu, 
por exemplo, a época em que eu estudei prevalecia aquele método tradicional, em que o 
professor quase na totalidade dos casos se restringia a transferir na lousa o conteúdo do livro 
didático. Não havia momentos dialógicos, então isso acaba tornando a aula muito enfadonha. 
Uma aula de História em que você vai ter que escrever por 50 minutos ininterruptos...  

Pergunta: Copiando texto? 

Professor A: Copiando texto, na minha época era assim... Esse professor foi o quebra desse 
paradigma, porque eu passei a vislumbrar, a partir desse professor, a possibilidade da aula ser 
diferente, não necessariamente moldada nessa perspectiva. 

Pergunta: Porque existiam novas possibilidades? 

Professor A: Isso, porque seria possível através do diálogo e muito mais produtivo, mas não 
necessariamente, mas que essa possibilidade estava inserida numa aula dialógica, do aluno 
aprender mais e de uma forma menos cansativa. 
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Pergunta: Como é que tua família se inseria nesse contexto, havia uma valorização da família 
em relação à escola? 

Professor A: Não, não. A família na minha época, por incrível que pareça, tem-se aquele mito 
que a geração anterior à nossa... A geração dos meus pais, meus avós, valorizava sobejamente 
a educação. No caso da minha família, especificamente, nunca houve essa postura. Sabia-se 
de forma bastante frouxa que a educação era importante, mas em termos práticos, isso nunca 
esteve presente. Tanto é que quando eu parei por três anos não houve nenhum tipo de 
questionamento por parte da minha mãe ou por parte do meu pai, eu parei e não houve 
intervenção por parte da minha família, principalmente em relação à postura do meu pai e da 
minha mãe. Isso por si só não evidencia um descaso em face à importância da educação, mas 
mostra de alguma forma um certo descompromisso. 

Pergunta: Um despreparo talvez? 

Professor A: Também, pode ser. 

Pergunta: Qual formação escolar de seus pais? 

Professor A: A minha mãe é analfabeta. Meu pai, ele estudou até a admissão, na época que 
meu pai estudava, você terminada a 4ª série, tinha que passar por uma espécie de vestibulinho. 
(Interrupção) 

Pergunta: Seu pai então fez até o exame de admissão? A antiga 4ª série? 

Professor A: Isso. É, ele concluiu na verdade esse período que era chamado de Primário, tinha 
o Primário, tinha o Ginásio e o Colegial. Ele fez o Primário, passou no curso de admissão, 
cursou a 5ª e a 6ª série, na 7ª série ele abandonou os estudos. Ele foi um homem que teve a 
oportunidade de se instruir, mas o mesmo não se pode dizer da minha mãe, porque nasceu no 
sertão da Bahia, morava na zona rural e a escola, naquele tempo, já no ambiente urbano era 
difícil, o que se dizer de quem morava no sítio. 

Pergunta: Você acha que o acesso à escola foi um problema? 

Professor A: A democratização do acesso à escola só se deu aí no finalzinho dos anos 80. 
Todos passaram a ter oportunidade de estudar, no entanto, a qualidade do estudo é que não se 
fez acompanhar. Houve aí uma grande bifurcação entre o acesso e a qualidade. 

Pergunta: Será que não é o que está acontecendo com o Ensino Superior? 

Professor A: Difícil dizer a partir da experiência que tive, no meu caso particular, o curso de 
História foi muito bom. Eu, não tenho nenhum tipo de reserva ao afirmar que na minha 
formação eu não deixo a desejar para quem cursou a USP, por exemplo. Não é prepotência da 
minha parte, mas eu acho que posso explanar um assunto, debater um tema com a mesma 
proficiência de um aluno da USP, então é difícil para mim, afirmar se há essa dimensão 
dentro da formação superior no Brasil atual. 

Pergunta: Em relação à questão do acesso e qualidade? 

Professor A: Eu não poderia inserir por desconhecer essa realidade. Mas o curso que fiz, eu 
acredito que a qualidade foi excelente. 
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Pergunta: Bom, aqui você só vai complementar, na verdade, o que a gente já sabia, porque 
estamos em outro ambiente de trabalho38. Minha pergunta é a seguinte: antes de ingressar na 
carreira docente você exercia outra profissão? 

Professor A: Sim, na ocasião eu já trabalhava aqui no condomínio como porteiro, inclusive foi 
uma atividade que a meu ver me possibilitou tirar grande proveito do curso, porque tempo, o 
qual você está presenciando, é o que eu mais tenho a dispor, porque após as 18 horas eu 
poderia me dedicar à leitura de um texto, a estudar um determinado assunto, a elaborar 
trabalhos. Eu acho que o problema em desempenhar dois trabalhos, que se a gente for pensar 
que há alguma deficiência na formação superior atualmente dentro de alguns cursos, isso se 
deve também, em grande medida, mas não só isso, é necessário lembrar, à maneira como o 
aluno encara o curso. Na minha turma, por exemplo, eu vi alunos que chegaram a pegar o 
diploma na mão, se formaram, mas ao longo de todo o curso “levou com a barriga”, agora se 
esse aluno vai ser um profissional de qualidade é quase que inevitável afirmar que não. É 
possível que depois ele se recicle tendo a consciência que brincou ao longo da graduação. 

Pergunta: Então a formação continuada resolveria? 

Professor A: Eu não acredito muito nessa possibilidade, mas não a descarto completamente. 

Pergunta: Então eu queria que você dissesse como foi essa caminhada pro Ensino Superior. 
Você falou que teve forte influência do professor de História no encerramento do Ensino 
Médio. Como é que se deu esse processo? 

Professor A: Eu me formei em 97 no ensino médio e fiquei entusiasmado com a possibilidade 
de atuar em sala de aula como professor e a partir de então, passei a estudar no intuito de 
prestar um vestibular e cursar a faculdade, mas eu sabia desde o começo que se fosse para 
cursar uma graduação, apenas em instituição pública, porque verba para pagar um curso 
privado eu não tinha. Tanto é que por duas vezes eu prestei o vestibular da FUVEST, fui mal 
fadado em ambas às vezes, apesar de ter passado. 

Juliana: Em 98 e 99? 

Professor A: Isso, apesar de ter passado para a segunda fase nas duas ocasiões. Na verdade 
não foi 98 e 99, foi 98 e 2001. Depois eu falei “eu acho que é melhor eu me preparar um 
pouco”, para tentar maior possibilidade de êxito na segunda tentativa, mas foi debalde, quer 
dizer, eu já tinha até me dissuadido da ideia de ter uma graduação, até que fiquei sabendo 
dessa promoção39 aí, uma espécie de promoção, né? Eu chamaria de promoção da UNIFIEO. 
Os dez primeiros colocados teriam bolsa integral aí eu tentei, fiz a inscrição e pra minha 
surpresa, porque eu de fato acreditei que nos exames da FUVEST meu desempenho foi 
lastimável, mas para minha surpresa, fiquei sabendo que no vestibular da UNIFIEO eu passei 
em primeiro. Eu tinha esperança de passar, pelo menos, na décima posição, o que me daria a 
possibilidade também de usufruir da bolsa integral. (Interrupção) 

Professor A: Eu não tinha verba para arcar com o ônus de um curso privado e a UNIFIEO 
veio ao encontro dessa minha perspectiva pelo fato de, caso eu passasse entre os dez 
primeiros, eu teria aí uma bolsa integral. 

                                                            
38 A entrevista aconteceu no bairro de Alphaville no município de Barueri, dentro da portaria de um prédio de 
luxo, na qual o professor A trabalha há mais de três anos. 
39 O professor menciona promoção para se referir à bolsa de estudo oferecida pelas instituições privadas. Nesse 
caso, a UNIFIEO oferece bolsa de até 100% para os cursos de licenciatura. 
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Pergunta: A bolsa integral foi oferecida até o final do curso? 

Professor A: Até o final do curso. 

Pergunta: E História? Escolheu pela admiração que teve do professor? 

Professor A: Meu objetivo sempre foi cursar História, nunca tive a pretensão, por exemplo, de 
fazer uma faculdade de Direito, Letras, apesar das pessoas sempre me indicarem, afirmando 
de forma categórica “você daria muito bem num curso de Letras”, mas a despeito dessas 
exortações eu sempre tive comigo a convicção de que meu curso de nível superior tinha que 
ser História. 

Pergunta: Com a intenção já na docência ou não? 

Professor A: Ah, com a intenção da docência, eu tinha uma visão idílica da docência, de que a 
relação aluno/professor se daria da melhor forma possível. 

Pergunta: Tinha? 

Professor A: Ledo engano, ledo engano. A prática me mostrou que aquilo não passava, de 
fato, de uma ilusão. 

Pergunta: Com quantos anos você iniciou o Curso Superior? 

Professor A: Eu tinha 27 anos? É 27... 26 ou 27? É... 26 anos. 

Pergunta: Então você já estava casado?  

Professor A: Já estava casado, inclusive foi uma barra conciliar a graduação com a relação 
matrimonial. A mulher me acusava com o dedo “olha você tá me trocando por esse curso? 
Vamos ver se vai valer a pena...”  E infelizmente, ela estava certa. 

Pergunta: Ela estava certa?  

Professor A: Não. Eu me sinto muito realizado com o curso, mas pragmaticamente falando, 
esse curso não me trouxe nenhuma vantagem. É óbvio que nenhuma vantagem em termos 
materiais. Menos mal, pelo fato de eu não ter desembolsado nada, a não ser a aquisição de 
livros, porque a meu ver não foi um prejuízo, foi um investimento. Mas se eu tivesse feito a 
graduação objetivando uma estabilidade econômica... 

Pergunta: No início você acreditava que isso seria possível? Que iria alavancar a questão 
econômica? 

Professor A: Pra ser sincero, acreditava. Não alavancar, mas pelo menos, me possibilitar uma 
vida minimamente razoável, que eu pudesse trabalhar de forma não excessiva e que em 
decorrência disso, eu tivesse tempo para me dedicar à família, pro lazer, pra me aperfeiçoar 
dentro dessa área do conhecimento, tentar um mestrado, quiçá um doutorado. Eu tinha 
desenhado um plano dentro dessa perspectiva, mas que ali, o contato na prática me mostrou 
que não se trata de um sonho muito distante, mas o caminho a ser percorrido para a concepção 
desse desejo é um caminho muito espinhoso. 

Pergunta: Você ingressou na profissão docente em 2007? 

Professor A: Eu me formei em 2006, último semestre. Iniciei na docência, como professor em 
2007. Eu cometi um erro, não sei se um erro, mas por certo foi um erro, não no sentido mais 
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coerente da palavra, mas eu penso que uma percepção imprecisa do que seria o magistério, a 
docência. Ao longo da graduação eu jamais pisei na sala de aula como professor, nem como 
eventual porque por acreditar, trata-se de uma convicção, e como tal, não poderia agir de 
forma contrária nesse princípio. Um médico, ao longo da sua formação, ele não pode medicar, 
um advogado ao longo de sua formação e enquanto ainda não formado, ele não pode advogar, 
o jornalista o mesmo. Agora já nos cursos de licenciatura, voltados para educação, não existe 
esse impedimento. Se eu quisesse, no primeiro semestre, já poderia atuar na sala de aula como 
professor. Hoje eu já estou formado há dois anos e meio, estou chegando ao terceiro ano de 
formado. Eu não me considero preparado suficiente para atuar como professor. 

Pergunta: Você não acha que seria interessante ou importante ter começado a sua atuação em 
paralelo à universidade? 

Professor A: Não, não, mas se houvesse uma ênfase um pouco maior dentro dessa realidade 
da interação aluno-professor dentro do curso de graduação, ajudaria, em grande medida, o 
pretendente a docente escolher melhor suas opções. Meu estágio foi um engodo. 

Pergunta: Quais eram suas perspectivas em relação à carreira docente quando ingressou no 
curso de licenciatura? 

Professor A: A priori a minha perspectiva maior era alcançar uma estabilidade [econômica], 
porque eu pensei que uma vez formado, prestando um concurso, eu conseguiria, sem ser aqui 
muito presunçoso, mas eu conseguiria, por acreditar que estava minimamente preparado para 
uma prova que exigisse conhecimento de um bacharel, por exemplo. Eu não poderia me 
considerar um professor porque nunca tinha atuado, mas no que diz respeito ao conhecimento 
de um bacharel, eu estava. Eu estava preparado para uma prova. Então, meu objetivo era, uma 
vez formado, prestar um concurso, concurso esse que eu já espero há três anos e que não vem, 
há rumores de que no final do ano ele apareça. Só fazendo um rápido parênteses, aquela prova 
que foi adotada como um critério para atribuição de aulas40, eu fiquei na posição cem naquela 
prova. 

Pergunta: A sua classificação atual qual é? 

Professor A: Eu estou em dois mil e trezentos e pouco, ou seja, da posição cem eu fui lá pro 
final da fila41 que conta só pontuação. A prova contou, na verdade, a competência científica 
de domínio técnico do professor e, de certa forma, não privilegiou tanto o tempo de carreira, o 
que gerou um alvoroço. Tanto é que o sindicato conseguiu “virar a mesa”. Não estou aqui 
tecendo nenhum tipo de crítica, mas isso, a meu ver, é bastante desmotivador, porque acaba 
privilegiando por uma questão totalmente impertinente, no caso da Educação, o tempo de 
carreira com a proficiência acadêmica. Conforme eu disse no início da nossa conversa, a 
prática pedagógica não se resume apenas à competência científica, de domínio técnico, sem 
dúvida, mas trata-se aí de uma dimensão muito importante. 

Pergunta: Ou seja, se for ensinar algo, é preciso saber o que se vai ensinar? 

                                                            
40 O professor se refere à prova classificatória realizada no final de 2008, adotada pela Secretaria Estadual da 
Educação de São Paulo como critério para atribuição de aulas de professor admitido em caráter temporário – 
ACT, Lei 500/74. Através de liminar do Tribunal Regional do Trabalho – TRT, a prova foi cancelada, sendo 
desta forma, retomada a forma de atribuição de aulas por contagem de pontos com tempo de serviço.  
41 O “final da fila” em relação à Diretoria de Ensino no qual o professor está inscrito, no caso a Diretoria de 
Ensino. 
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Professor A: É. Paulo Freire dizia que “quem tem o que dizer precisa assumir o dever de 
despertar, de desafiar aquilo que escuta, responda, diga, se manifeste”, porque, concluindo o 
raciocínio do Paulo Freire eu acho muito interessante tanto que Paulo Freire, pra mim, é 
moderno. É moderno, porque o moderno pra mim é aquele que vem, muda o que já está 
envelhecido e permanece. Torna-se um novo paradigma, um referencial e Paulo Freire tocava 
num ponto que hoje está meio esquecido no universo docente, que é a reflexão crítica sobre a 
prática, ou seja, o professor parar para inquirir sobre sua atuação dentro do universo escolar. E 
ele costumava dizer, em tom admoestatório, sem dúvida, que ele dizia assim: “a aula tem que 
ser um desafio e não uma cantiga de ninar”. Porque há muitos discursos que são realmente 
enfadonhos. 

Pergunta: Você se refere a uma aula tradicional?  

Professor A: Isso, mas além dessa questão da aula tradicional, mesmo dentro de uma aula em 
que a metodologia seja voltada para o diálogo. Se não for um diálogo provocativo, instigante, 
ele acaba se tornando uma canção de ninar. Mas eu acredito que não precisa ser sempre 
enfadonho, não precisa se fazer dentro dessas apresentações um protocolo legalista pra ser 
seguido como se fosse um ritual religioso. 

Pergunta: Como uma regra, uma norma a ser seguida? 

Professor A: É, mas tem que ser provocativo. Se você quer ter uma noção do que é um 
discurso acadêmico provocativo, que realmente desafia e envolve o leitor, assista às palestras 
do Leandro Carnal, professor de história da Unicamp, cuja especialidade é história das 
religiões, um preletor que realmente nos deixa de queixo caído.  

Pergunta: Boa dica, boa sugestão. Vou tratar aqui da formação das práticas agora, das 
dificuldades e eu quero saber tudo. 

Professor A: Se eu estiver sendo muito lacunar professora, pode me interromper. 

Pergunta: Não, está ótimo, está até ampliando algumas questões que a gente vai retomar em 
algum momento. Você então, já disse também, não lecionou antes de se formar? 

Professor A: Não, por uma questão de convicção, de fidelidade aos meus princípios. Não 
acho, não acho que seria salutar. 

Pergunta: Você já explicou em outro momento e agora queria saber qual a imagem que você 
tem dessa formação, da sua formação inicial? 

Professor A: Eu tenho algumas queixas à minha formação acadêmica: a primeira é que eu não 
fui adequadamente preparado para atuar como professor. O curso embora fosse, ao mesmo 
tempo, licenciatura e bacharelado ele foi voltado quase que exclusivamente para formar 
bacharel. A dimensão pedagógica quando abordada ao longo do curso, sem perda de 
qualidade, foram prescrições muito interessantes e ricas, mas elas foram trabalhadas 
descoladas da realidade prática da educação brasileira. Eu não sabia, por exemplo, que uma 
vez formado eu tinha que passar por um processo de atribuição de aula, eu imaginava, dentro 
da minha evidência, eu precisava primeiro prestar um concurso público. Não sabia quais 
critérios adotados n atribuição de aula. Tudo isso para mim, foi novidade. Para aprimorar um 
curso, se não aprimorá-lo ao menos tornar plausível, ou seja, conectado com a realidade 
profissional da área, abordar essas questões, “vocês uma vez formados poderão atuar na sala 
de aula, mas não necessariamente serão professores concursados”... OFA! Eu não sabia o que 
era OFA... Para você ver a gravidade da lacuna dentro da minha formação, eu não sabia 
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preencher um diário. Tudo isso poderia ter sido abordado, ainda que de modo introdutório, 
uma abordagem propedêutica acerca desses assuntos. (Interrupção) 

Seriam discussões, e meu ver, muito produtivas para preparar com qualidade um profissional 
de educação. 

Entrevista: Em que colabora na sua prática, os conhecimentos adquiridos na formação inicial? 

Professor A: O principal legado da minha graduação foi ter lido, ser privilegiado com o texto 
muito pertinente de Paulo Freire, A Pedagogia do Oprimido, em que ele faz uma afirmação, 
que a meu ver é inquebrantável, ele diz “a escola, o conhecimento, a educação pode não servir 
para tudo, mas para uma coisa fundamental o ensino serve é mostrar que a mudança é 
possível”. Então eu acho que o grande legado da minha formação acadêmica é essa, acreditar 
que mudar é difícil, mas não é impossível. Trata-se de ver o futuro como possibilidade não 
como algo inexorável. 

Pergunta: Há quantos anos você leciona? 

Professor A: Faz dois anos. Estou caminhando para o terceiro ano. 

Pergunta: Você se lembra bem o seu primeiro ano de docência? 

Professor A: Lembro, claro. Foi, na verdade, uma experiência agridoce, satisfatória por um 
lado e apinhada de agruras por outro lado. Eu esperava um público receptivo, alunos 
interessados, sediosos pelo saber e a realidade era outra, eu me deparei com alunos que 
negligenciavam o saber sistemático não se importavam. Eu sou de uma geração que não leu 
Guimarães Rosa, não leu Machado de Assis, não leu João Cabral de Melo Neto, mas a gente 
tinha vergonha de não ter lido. Essa geração atual é indiferente, porque para eles não tem 
qualquer aplicação com a vida individual e social deles. Já temos um problema quase que 
intransponível. Como você vai mostrar a validade do conhecimento escolar, dos postulados 
científicos a um público que nem se quer se importa com isso. 

Pergunta: Houve uma decepção com o que você esperava? 

Professor A: A parte de frustração se deve a isso, por constatar empiricamente que o aluno, eu 
não posso generalizar, mas quando eu digo aluno, estou partindo do pressuposto que é a 
metade mais 40%, ou seja, 90% do público escolar hoje mostra uma certa negligência em 
relação aos conteúdos ministrados em sala de aula. Eu acho que isso se deve também a uma 
deficiência na abordagem do professor desses temas específicos. Eu costumo indagar que 
quando eu aprendi fórmula de Báskara, qual a utilidade prática do aluno daquele 
conhecimento? Isso nunca foi colocado em discussão na sala de aula? Lendo o Mário Sérgio 
Cortela ele abordando essa questão da dimensão pragmática do conhecimento escolar, ou seja, 
aquilo que está contemplado na proposta curricular, diz que quando aluno perguntou ao 
professor “para que eu vou usar isso na minha vida?” e o professor contrariado e acometido 
por um momento de ira lhe respondeu duramente “um dia você vai saber”. Ora “se um dia eu 
vou saber, então não preciso aprender hoje, eu aprendo amanhã ou quando precisar”. Não se 
pode colocar a coisa dessa forma. Algo para ter utilidade em nossa vida é preciso fazer as 
duas indagações “o que é e para que serve?”. Acho que o desinteresse se deve em alguma 
medida a essa falta de sincronia entre o que é estudado e a pertinência do estudado para a vida 
social dos alunos. 

Pergunta: De certa forma você já está apontando, mas qual é o papel da escola então? 
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Professor A: Ninguém estuda por estudar. Existe todo tipo de gente, a gente não pode 
considerar prazeroso ler um texto truncado, mas não podemos cair na armadilha em pensar 
que todo ensino se dá de forma lúdica, porque o processo de ler é difícil, requer disciplina e 
tudo que existe disciplina é dificultoso. É muito mai fazer você se deitar por horas a fio em 
uma rede se balançando e saciando a sua sede com um suco gelado de maracujá, do que você 
estar ali lendo sistematicamente um texto, fichando aquele texto, resumindo para extrair dele 
o ponto fulcral. Isso exige um extremo esforço em minha opinião, ler é uma atividade muito 
complexa, o que não pode reduzir a leitura a uma atividade lúdica simplesmente. É um 
problema que está além dos muros escolares, é a sociedade. 

Pergunta: Fale, por favor, sobre o seu ingresso na docência. 

Professor A: A interação com os alunos foi frustrante, mas os alunos estão tão acostumados 
com aquela postura de ensino tradicional que o professor assume uma posição de autoritário e 
se impõe aos alunos. A pouca experiência que tenho me levar a crer nisso. O professor para 
conseguir, não o respeito porque o medo não traz respeito, mas aquele professor que é mais 
autoritário, mais castrador ele consegue imprimir uma lógica disciplinar na sala do que aquele 
professor que busca dentro de uma postura democrática ver o educando como um ser que tem 
voz, tem preferências e tem características específicas. O professor que busca navegar por 
esse mar, foi como eu ingenuamente agi no meu primeiro ano de docência, porque os alunos 
confundem liberdade com libertinagem. Fazem do professor, não um igual, mas alguém que 
na relação é subalterno a ele. Com isso o professor se move menos eficazmente em sua prática 
pedagógica. Eu ainda não abandonei, acredito que é importante ter respeito pelo aluno é uma 
via de mão dupla, você dá para exigir, o respeito não pode ser cobrado de cima para baixo. 

Pergunta: Como foi sua relação com os pares e a escola? 

Professor A: Eu fui privilegiado, porque tive a oportunidade de iniciar em uma escola que me 
acolheu, fui bem recebido, tive a compreensão dos colegas. Algo que achei muito interessante 
nesta unidade é a afinidade que existe entre os professores sejam eles efetivos ou não. Digo 
porque depois eu tive a oportunidade de trabalhar em uma escola maior e trabalho hoje em 
uma outra ainda maior, todas em Itapevi, e o que pude ver é que dentro do professorado 
existem castas: os efetivos não se misturam com os OFAs, os OFAs por sua vez não se 
misturam com os eventuais... Existe essa segregação. Curioso que na escola que estou existe 
um sofá que só ficam os efetivos, é terreno específico deles (Risos). Sem saber dessa 
condição, nos primeiros dias nessa escola sentei no sofá e fui alertado por uma colega de que 
os efetivos não gostavam que professores OFAs se sentassem ali. Esse comportamento ajuda 
a classe crescer qualitativamente? Trata-se de picuinhas... Assume uma dimensão caricatural a 
ponto de você não poder coabitar o mesmo espaço do outro. Isso é fruto de preconceito e 
presunção, uma postura que não tem fundamento. (Interrupção) 

Pergunta: Quais são suas principais dificuldades? 

Professor: Primeiro é o desinteresse dos alunos. É muito comum nas falas dos professores 
essa queixa “o aluno não presta atenção”, “o aluno não consegue ou não quer aprender”. Esse 
desinteresse acaba dificultando nossa atividade em sala de aula. Esse desinteresse é um 
empecilho muito grande para que o professor possa trabalhar com qualidade. O outro é a falta 
de respaldo ao professor. O professor em sala de aula está entregue a própria sorte. Primeiro, 
nós não temos um coordenador pedagógico atuante na função primeira dele, porque ele existe, 
acaba assumindo funções fora da área de atuação dele, com isso não dá conta nem do que 
deveria e nem daquilo que vem para sobrecarregá-lo. Não temos, por exemplo, diante da falta 
de respaldo, o professor é desacatado na sala de aula por aluno e nenhuma providência se 
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toma. Também é um problema a falta de qualidade dos instrumentos didáticos e paradidáticos. 
Eu gostaria muito de trabalhar em minhas aulas imagem, mas para isso vou ter que arcar com 
o ônus desse material, tenho que comprar transparência, tenho que providenciar as imagens, 
pagar por isso e, não há na maioria das escolas um projetor de qualidade, o que tem é antigo, 
obsoleto. Além disso, a questão de trabalhar com filme, o aluno acha que é ‘matar’ aula, que 
aquilo não tem um propósito relacionado ao conteúdo trabalhado. Uma série de fatores que 
em última instância acaba prejudicando o trabalho do professor. Gostaria de ressaltar esses 
três. Nosso papel é resgatar essa dimensão da escola que é formar um aluno consciente de si 
mesmo e do mundo que o envolve, crítico, capaz de pensar a realidade e intervir nela, 
segundo uma escala de valores. (Interrupção) O pedido do professor na maioria das vezes não 
é atendido. A direção diz que medidas serão tomadas, mas não apresenta nada de concreto. Há 
aquele discurso de quem vai empurrando com a barriga até quando for possível, quando não 
se revela a verdadeira causa do não atendimento. Por exemplo, o sinal serviria para troca de 
professores, mas o que a gente vê é aluno perambulando nos corredores, essa é uma prática 
recorrente em todas as escolas. Não se reproduzir isso é que geraria espanto e o problema é 
que a gente acaba se acostumando. 

Entrevista: E sobre o estágio supervisionado?  

Professor A: Todo professor hoje sabe que o estágio é uma farsa, no entanto é um jogo de faz 
de conta. Eu acompanhei um professor na regência do estágio que me deixou aterrorizado. Ele 
entrava na sala de aula, não cumprimentava os alunos, passava o conteúdo na lousa, não 
proferia nenhuma palavra, em seguida fazia chamada e ao término ficava sentado esperando 
bater o sinal.  

Entrevista: A escola pode ser um espaço de aprendizagem? 

Professor A: A escola pode ser um espaço de aprendizagem, mas ainda não o é. Primeiro seria 
necessário aproximar a comunidade da escola, porque os objetivos de ambos não são 
antagônicos, são complementares. Uma escola de qualidade resulta em uma formação de 
qualidade. Infelizmente a escola não trabalha com a autonomia do aluno quanto à 
aprendizagem. (Interrupção) É necessário buscar uma teoria colada com a realidade. O foco 
da escola hoje não é a aprendizagem, mas a transferência de informação. A escola não 
consegue alavancar o aluno de um estágio de receptor de informação para um produtor de 
conhecimento. O professor poderia não se limitar ao espaço da sala de aula. Eu, infelizmente, 
ainda de forma inconsciente ajo dessa maneira, eu saio da sala de aula e o problema não diz 
mais respeito a mim. É um erro, enquanto o aluno estiver na escola deve ver o professor como 
uma autoridade. Talvez isso aconteça por falta de respaldo da direção. 

Pergunta: Você pretende ampliar sua formação? 

Professor A: Sim, Meu objetivo é fazer um mestrado, daí abrir a possibilidade de um 
doutorado. Penso em atuar no universo acadêmico do Ensino Superior. Pretendo continuar na 
docência, mas não atuar na Educação Básica. 

Pergunta: Se pudesse escolher outra profissão? 

Professor A: Eu ainda tenho essa possibilidade, não acho que estou em fim de carreira. 
Haveria tempo, se for caso, de dar uma guinada na minha trajetória profissional. Eu acho que 
se fosse fazer, faria da mesma forma, mesmo diante das agruras da educação, mas desde 
quando eu iniciei o curso de História, meu objetivo foi e continua sendo ainda trabalhar com o 
público acadêmico. Trabalhar com a educação básica seria uma ante sala para chegar à 
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Universidade. A minha vida é a de um inconformado e se ainda permaneço na educação é 
porque vislumbro, ainda que num horizonte muito distante, a perspectiva de uma 
transformação dessa realidade. 

Pergunta: Agradeço sua colaboração. 

Professora A: Eu gostei muito espero tê-la ajudado. 
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Entrevista Professora B 

 

08/10/2009 

Pergunta: Como foi a trajetória escolar da sua infância e adolescência? 

Professora B: Eu ia todos os dias, era uma aluna que adorava escrever e era uma ótima aluna. 
Sempre sentia muita falta da minha mãe nas reuniões, sentia muita falta, todo mundo ia e eu 
sempre ficava olhando e minha mãe nunca ia, nem meu pai, não ia porque eles trabalhavam 
muito. 

Pergunta: Você era uma boa aluna? 

Professora B: Era uma boa aluna, o que me tranquilizava era que ela não ia às reuniões das 
minhas irmãs também, eu pensava “o problema não sou eu né”, às vezes eu tinha uma nota 
boa e ela nunca soube das minhas notas. 

Pergunta: Você tem uma lembrança negativa ou positiva desse período? 

Professora B: Até ai foi normal, tudo bem, uma boa lembrança, eu gostava dos meus 
professores, eles tratavam bem a gente. 

Pergunta: O que você acha em relação a tua família, você falou que a sua mãe não ia às 
reuniões, não tinha uma efetiva participação, mas você acha que ela valorizava a escola, o fato 
de ela te mandar para a escola, por exemplo, ou pra ela era indiferente a tua presença? 

Professora B: Para ela era indiferente, se eu ia, se eu faltasse, se eu repetisse, se eu passasse 
não fazia diferença nenhuma, nenhuma diferença pra ela. 

Pergunta: Você acha que isso teve alguma influência na sua formação nesse período ou não, o 
fato de ela não ter participado tanto? 

Professora B: Acho que não, porque eu gostava de ir pra escola, eu gostava pra ficar 
conversando com minhas amigas. 

Pergunta: Você fazia algum tipo de passeio em família, não tanto pela escola, mas em 
família? Frequentar cinema? Teatro? Parque? 

Professora B: Não não, nunca. Só ia para a escola mesmo e depois brincava o dia inteiro no 
terreno em casa, porque tinha muita água e muito barro, mas nunca saíamos não. Nem em 
casa de parente, só na rua de casa mesmo. 

Pergunta: Você se lembra qual é a formação de seus pais? Até que série eles frequentaram a 
escola? 

Professora B: Minha mãe terminou a 4ª série e meu pai não terminou a 4ª série, mas ele sabia 
escrever o nome dele, mas era incompleto porque ele não tinha diploma. Meu pai faleceu em 
1997. 

Pergunta: Ainda quando criança você gostava de ler? 

Professora B: Gostava, lia tudo, gibis, revistas, tudo! Gostava de ler mesmo. 
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Pergunta: Em casa você tinha livros, revistas? 

Professora B: Não, não tinha. Como minha irmã era mais velha, ela tinha revistas de 
adolescente na época, então a gente lia isso e uma amiga dela era assinante de revistas de 
carro e de casa, e a gente lia assim, porque a gente adorava casas e carros. 

Pergunta: Na escola existia, por exemplo, biblioteca que vocês tivessem acesso e poderiam 
usar? 

Professora B: Na escola não tinha acesso, no ensino fundamental não, fui ter no ensino médio, 
quando mudei de escola. Aí tinha biblioteca, eles davam revista. Eu me lembro que na 3ª ou 
4ª série fizeram a biblioteca lá no Jardim Belval, aí nós pegávamos revistas, toda semana, eu, 
minha irmã e uma vizinha nossa e depois a gente trocava as revistas. 

Pergunta: E livro você tinha? Algum livro que você leu e marcou? 

Professora B: O que marcou foi um da série Vaga-lume, que eu peguei na biblioteca do 
Belval, puxa era o primeiro: A Ilha Perdida. 

Pergunta: Em que série você leu A Ilha Perdida? 

Professora B: Se não me falha a memória eu estava na 4ª série, depois eu li outros também, O 
Rapto do Garoto de Ouro, aquela série da Vaga-lume eu li muitos, Barquinho de Papel 
também. 

Pergunta: Antes de você ingressar na carreira docente você exercia alguma profissão? Antes 
de ser professora, você trabalhava em algum outro lugar? 

Professora B: Trabalhava numa empresa como ajudante geral e lá fazia papelão. 

Pergunta: Quando é que você saiu de lá? 

Professora B: Eu saí em 2005. 

Pergunta: Nesse período você já estudava na faculdade? 

Professora B: Já. 

Pergunta: E você saiu de lá para exercer sua profissão, na carreira de professora? 

Professora B: Não, quando eu fui mandada embora de lá ainda faltavam dois semestres da 
faculdade para eu me formar, e nesse tempo eu fui ser professora eventual, fiquei dois anos 
como eventual. 

Pergunta: como foi a sua caminhada para o ensino superior? Sair do ensino médio, fazer a 
escolha, como é que foi esse percurso? 

Professora B: Olha no 3º ano do ensino médio se falava muito em vestibular, eu fiz ensino 
médio regular, normal. Todo dia a mesma história, ah vestibular depois você vai trabalhar o 
que, vai fazer o que, o que você vai ser da sua vida. Me lembrei de quando o meu pai morreu 
e meu tio falou: “oh pra você ser alguém na vida, você precisa estudar, fazer uma faculdade, 
senão você vai morrer igual seu pai”. Eu pensava que eu ia ter aquela vidinha da minha mãe, 
trabalhando muito e o meu pai alcoólatra, eu pensei “não quero isso para mim”. Aí veio a 
escola incentivando para estudar, e eu resolvi que precisava fazer uma faculdade. As 
faculdades vieram fazer propaganda dos cursos, eu li muitos papéis e decidi por fazer Letras. 
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Pergunta: Por que Letras? 

Professora B: Porque Letras? Porque eu gostava muito de ler e escrever. 

Pergunta: Mas você sabia que você seria professora, por exemplo? 

Professora B: É, sabia. Eu pensava que sendo professora eu ia ter muito dinheiro, eu pensava, 
pensava. 

Pergunta: Pensava que professor ganhava bem? 

Professora B: Pensava, porque todos tinham carro bonito, uma boa postura. E eu pensava: 
“vou ter meu carro, vou ganhar bem e vou comer bem também, então vou ser professora 
porque eu gosto de ler e escrever e vou me dar bem nessa”. 

Pergunta: Aí você optou por fazer o curso de Letras? E qual o motivo da escolha da 
universidade? Você disse que estudou na FIEO, que é universidade em Osasco, e como foi a 
escolha da universidade? 

Professora B: O motivo da escolha da universidade foi por ser a mais próxima da minha casa. 
Eu morava em Barueri e o mais próximo era Osasco. 

Pergunta: Em relação a preço, você não pensou, por exemplo, em estudar em uma 
universidade pública? 

Professora B: Não pensei na universidade pública, as pessoas falavam que era muito cara a 
inscrição, que era difícil passar, que ninguém passava, e isso me desmotivou. Eu não tive 
tanta propaganda de universidade pública. 

Pergunta: Mas você conhecia, por exemplo, que existiam universidades públicas que 
ofereciam o curso que você estava interessada? 

Professora B: Conhecia muito pouco, não tinha me ligado nisso não. Eu sempre me preocupei 
em mensalidade, todo mês. 

Pergunta: Você já pensou direto na universidade privada? Você sempre estudou em escola 
pública não foi isso. Dar continuidade numa escola pública, gratuita, em que você não tivesse 
que pagar universidade, não te ocorria isso? 

Professora B: Não (risos). Interessante, eu nunca tinha pensado nisso, mas não, nunca 
ninguém me incentivou, nunca ouvi nada sobre a USP no caso, nunca. Agora que eu estou 
pensando que eu deveria ter feito. 

Pergunta: Aqui em São Paulo tem a USP, a UNESP, a Federal de São Carlos, tem algumas 
que são no interior, mas a USP seria a mais próxima, digamos assim se for por conta da 
distância. 

Professora B: Mas eu nunca pensei nisso, sinceramente. 

Pergunta: Sempre pensou que tinha que estudar e pagar? 

Professora B: Todo mundo falava é caro, é caro, então eu pensava em ter meus R$300,00, 
pagar mensalidade e só pensava nisso, interessante viu. 

Pergunta: O quê? 
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Professora B: Que coisa. Hoje, agora, eu estou pensando que eu deveria ter prestado para a 
USP, é vivendo e aprendendo. 

Pergunta: Com quantos anos você iniciou seu curso superior? 

Professora B: Em 2000, hoje eu tenho 32, com 23 anos ingressei no curso superior. Logo eu 
casei. 

Pergunta: Você falou que houve uma interrupção nos estudos, como foi isso? 

Professora B: Eu fiz um ano em 2000 e em 2001 parei, casei e voltei em 2004. 

Pergunta: Você parou por quê? Por causa do casamento? 

Professora B: Não, não, foi por causa de grana mesmo. 

Pergunta: Nesse período você não estava trabalhando mais? 

Professora B: Fui mandada embora em 2005, mas como eu peguei DP42 tinha que pagar a 
mensalidade e a DP, aí me desequilibrou mesmo. Eu parei e quando voltei só fiz as DPs. 

Pergunta: Isso em 2004? 

Professora B: Isso, 2004 eu só fiz as DPs. Depois eu peguei DP de novo, DP de novo... Na 
época, a faculdade tirou pra pagar as DPs, pagava só a mensalidade e com isso eu não 
conseguia bolsa, eu pagava integral. 

Pergunta: Você se formou em 2007? Qual era a sua dificuldade, você disse que pegou várias 
DPs e por que você não estava conciliando a faculdade? 

Professora B: Olha, eu acho que o caso de não ter o dinheiro certinho para as mensalidades 
atrapalha o estudo, atrapalha. 

Pergunta: Você ficava preocupada com isso? 

Professora B: Preocupada, porque eu pagava um mês, na época pagava R$300,00, depois foi 
para R$350,00 e depois para R$399,00... Aí apertou demais, apertou Ou eu parava ou pagava. 
Até hoje estou devendo na faculdade. 

Pergunta: É mesmo? 

Professora B: Até hoje, um semestre. Foi difícil, mas na faculdade foi caso financeiro mesmo. 

Pergunta: Diante desses problemas você foi carregando disciplinas e ia tendo dificuldade na 
aprendizagem, porque talvez isso atrapalhasse também na sua aprendizagem, ou não? 

Professora B: Atrapalhava sim. 

Pergunta: E como é que você veio a escolher a profissão docente? Você já tinha pensando 
antes? Por exemplo: no curso de Letras vou me formar para ser professora. E nesse período 
que você estava na universidade, você teve a certeza de que seria professora, e essa escolha 
permaneceu e como é que foi esse percurso na escolha da profissão? 

Professora B: Pra ser professora eu gostava de bastantes pessoas ao meu lado. 
                                                            
42 Recuperação de disciplinas na Universidade. 
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Pergunta: Você era uma criança extrovertida na sua adolescência? 

Professora B: Não, não era. Eu era muito tímida, ao extremo. Como eu gostava de ler e 
escrever eu pensava que era fácil ensinar a escrever, eu pensava que era fácil. Eu também 
pensava que na sala de aula todos ficavam sentadinhos bonitinhos igual eu via nas revistas Aí 
pensei: “deve ser legal trabalhar com eles, olha  que graça são, tudo sentado, na foto... é isso 
mesmo que eu quero, quero ser professora sim, é interessante, ganha bem, todos professores 
que eu vejo tem carro bonito”. Eu me iludi com isso... Vou ter dinheiro e vou ter carro bonito. 

Pergunta: Quais eram então suas expectativas em relação à carreira docente no ingresso da 
licenciatura, quando você entrou na universidade, você tinha uma parte de disciplinas 
especificas do curso de Letras e outras disciplinas que eram especificas do curso de 
licenciatura, para fazer a licenciatura. Como é que foi esse embate? Não era discutido que os 
alunos não ficavam sentadinhos, e também a questão salarial? 

Professora B: Não, não. Nos três anos de curso nunca foi comentado sobre a disciplina na 
sala, tanto é que quando eu entrei de eventual eu falei “nossa isso não falaram na faculdade”. 
Fui enganada. Na aula de Psicologia da Educação eu tinha a impressão que tudo o que você 
falava todos ficavam olhando pra você aprendendo né, eu imaginava né, só que não é isso que 
eu estou vendo. 

Pergunta: E sobre a questão salarial? Você não ouvia as discussões sobre a defasagem do 
salário dos professores, sobre movimento de greve? 

Professora B: Não, não, não ouvia isso nem na faculdade e nem na televisão eu não me ligava 
nisso não, não me focava nisso não. 

Pergunta: Existem outras pessoas em seu relato, você falou da influência do seu tio, um 
comentário do seu tio que incentivou você a estudar. Seu tio é da área da educação ou não? 

Professora B: Não, não, ele era empresário, muito bem sucedido. Quando meu pai faleceu, ele 
falou: “Se você estudar você não vai ter a vida que seu pai e sua mãe tiveram, então precisa 
estudar para ser alguém na vida”.  Isso se fixou em mim e entrou o desejo de fazer uma 
faculdade, e como eu gostava de ler e escrever, porque ler e escrever acho que foi o que pesou 
muito para eu entrar na área da educação, juntei as duas coisas. 

Pergunta: Assim você se identificou com a profissão? Existem outros profissionais da 
educação na sua família ou não? 

Professora B: Não. 

Pergunta: Só você é professora? 

Professora B: Só eu. Meus primos e primas têm curso superior, a maioria, mas não é na área 
da educação não. 

Pergunta: Você já falou que lecionou antes de se formar como professora eventual. Quando 
você ministrou aulas como professora eventual como ficou suas expectativas em relação à 
carreira? 

Professora B: Como faltavam mais três semestres eu não quis desistir, porque eu pensei “vou 
perder tudo o que eu já investi”. Assim eu não desisti, mas me desanimei muito, entrei em 
depressão. Teve uma época de eventual que eu só chorava e ficava pensando o que eu faço 
agora, perco tudo o que investi ou continuo? Veio a questão da minha família, minha mãe 
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falava “você não sabe o que quer da vida, você paga R$500,00, R$400,00 reais por mês e vai 
jogar tudo isso fora, deveria ter me ajudado em casa, sabe que a vida é difícil”. Aí eu não 
desisti por causa do que eu já tinha gastado com as mensalidades, mas eu me desanimei. Teve 
um tempo que eu fiquei uns dois meses sem ir pra escola para eventuar. Fiquei sem dinheiro e 
piorou pra pagar as mensalidades, porque como eu não tinha trabalho e não queria eventuar 
ainda, piorou a situação. Eu voltei, totalmente frustrada, voltei a eventuar. Terminou o curso, 
eu estava devendo a faculdade, porque como eu engravidei durante o curso tive que fazer 
mais seis meses, pagar mais seis meses e nisso tinha as DPs também. Outro fator que me 
desanimou também em ser professora e foi difícil e até hoje eu estou desanimada.  

Pergunta: Já entrou na carreira desanimada? 

Professora B: Já. 

Pergunta: Então qual é a imagem que você tem da sua formação inicial, da universidade, 
desse seu curso como professora? Como é que você faz uma avaliação? 

Professora B: Eu me sinto enganada, na faculdade não falaram e não trabalharam esse lado 
dos alunos que é complicadinho, não digo falta de respeito, mas essa falta de noção que eles 
têm e essa responsabilidade de que estudar é bom, como não tem esse lado. Não foi 
trabalhado esse lado meu, eu me sinto frustrada, mas uma coisa que eu aprendi foi como eu 
vou transmitir pra eles, como eu vou fazer eles abrirem o caderno, como eu vou fazer eles 
abrirem a mochila, como eu vou fazer com que seja interessante pra eles estudar, eu estou 
nessa fase ainda de como, como vai ser. Estou tentando não me frustrar, estou tentando... 

Pergunta: Buscar caminhos? 

Professora B: É isso mesmo, buscar caminhos. 

Pergunta: Em que colabora na sua prática docente os conhecimentos que você obteve na sua 
formação na universidade? Tem te ajudado aquilo que você aprendeu? Você falou que tem 
uma desconexão, digamos assim, mas de fato você na prática do ensino do conteúdo, por 
exemplo, ou até a parte pedagógica. O que você acha que contribui aquilo que você aprendeu 
na universidade com a sua prática em sala de aula? 

Professora B: Na faculdade em relação à língua portuguesa tudo o que eles falaram é isso 
mesmo, o método de ensinar, hoje eu vejo que tem tudo a ver, o que faltou a faculdade foi 
trabalhar o lado psicológico dos professores em relação a aluno, acho que eu não estava 
preparada psicologicamente, porque eu tinha noção de que todos ficavam sentados quietinhos 
e hoje eu vejo que isso não acontece, então é uma dificuldade que ainda não achei caminho 
para solucionar. 

Pergunta: há quantos anos você leciona? Efetivamente você ingressou em 2008 com aula, mas 
você já havia lecionado antes como eventual, em que ano você começou como eventual? 

Professora B: No final de 2005. 

Pergunta: Você ainda não estava formada, e depois de formada você ingressou em 2008, foi 
isso? 

Professora B: Foi sim. 

Pergunta: Como é que foi então o primeiro ano da sua docência? Vamos relembrar no ano 
passado à escola que você ministrava aula no município de Osasco, é isso? 
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Professora B: Em Barueri, e como era suplência foi uma graça, lá sim todos ficavam sentados 
olhando para o que eu falava, eles eram muito “senhorzinho”, eram tão “velhos” que muitos 
não enxergavam nem o caderno, a letra na lousa tinha que ser gigante, e eles eram muito 
lentinhos também, mas fluía a aula, a coisa acontecia e foi bom. O que eu achei difícil foi na 
hora de fazer uma redação, como era 8ª série, a letra muito feia, não tinham noção nenhuma 
de redação e tive que trabalhar muito, ensinava a fazer uma redação e não ensinava gramática, 
porque o tempo é muito curto, são seis meses só, isso deixou muito a desejar na 
aprendizagem, o tempo pouco e a necessidade de escrever, a gramática no caso foi devagar, 
acredito que não foi satisfatório. 

Pergunta: Você disse que ocorreu diferença do ano passado, em que você lecionava para uma 
turma de suplência, para esse seu primeiro ano numa escola de ensino fundamental, qual a sua 
experiência no ensino fundamental, se quiser conte o seu primeiro dia de aula. 

Professora B: No primeiro dia de aula, em setembro, foram aulas de substituição de uma 
licença, foi assustador para mim. Entrei na sala e um menino veio correndo até mim com a 
mão toda cheia de giz e o outro estava com a blusa toda manchada de giz, veio para mim 
como se eu fosse socorrer ele, livrar do mal que estava chegando. Eu fiquei sem saber o que 
fazer, fiquei quieta, meio assustada, olhando para eles com olhos arregalados, mas não queria 
passar essa impressão para a sala, fiquei de cara feia, pensando, foram uns quatro minutos de 
confusão. 

Pergunta: Qual era o seu sentimento? 

Professora B: Sentimento de pavor e vontade de sair correndo, pensei “se eu saio daqui, não 
vai dar certo, então vou continuar de cara feia e ver o que acontece”. Depois de uns cinco 
minutos eles se acalmaram, pedi para organizar a sala. Percebi que eu estava com a apostila 
errada, eu tinha um texto e passei para fazer interpretação, e disse que depois a gente ia 
trabalhar com a apostila. Nisso eles ficaram 10 minutos tentando abrir o caderno, mas 
desistiram de copiar, comecei passar o texto na lousa de costas para eles e começou a bagunça 
toda novamente, virei de cara feia para ver se eles se organizavam, eles sentaram, 
continuaram com caderno fechado, uns seis alunos copiaram, o barulho continuou. Eu achei 
uma vitória, pelo menos estavam sentados, não pulando pela sala. 

Pergunta: O que você considera, fazendo uma avaliação do primeiro ano, segundo ano da sua 
docência, quais foram as principais dificuldades da sua carreira? 

Professora B: A dificuldade na suplência foi que eles eram muito lentos, não tinham base 
nenhuma, nem de pontuação, de concordância, tive que voltar tudo de novo. Agora no ensino 
fundamental a dificuldade foi fazer com que eles sentassem e abrissem o caderno, você perde 
muito tempo, acredito que uns 20 minutos para convencê-los a começar a copiar, eles são 
copistas, mas captam muito rápido e a maior dificuldade é a indisciplina. 

Pergunta: Você citou uma das dificuldades no ensino na suplência, como trabalhar a 
dificuldade que os alunos têm de concordância e redação, isso você atribui ao conhecimento 
que eles já trazem que é pequeno ou à sua dificuldade de trabalhar com essa deficiência deles? 

Professora B: A dificuldade é que como eles não têm noção nenhuma, por fazer 14, 20 anos 
sem estudar, então eles não têm noção nenhuma, é preciso voltar e começar de novo, isso 
perde tempo, e a dificuldade é retomar de novo, por eles serem devagar pra copiar é uma 
dificuldade. 

Pergunta: Você passou por período de estágio? 
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Professora B: Sim, fiz estágio no tempo que eu estava como eventual. 

Pergunta: Acha que te ajudou? 

Professora B: Ajudou bastante, já tinha mais noção de abrir caderneta e fechar, como fazer 
plano de aula, ajudou bastante sim. 

Pergunta: Durante o período de estágio houve acompanhamento de algum professor da 
universidade ou professor coordenador, por exemplo? 

Professora B: Houve sim, a Betina era uma ótima professora. Me lembro, que no estágio os 
alunos começaram a comentar com ela que a educação estava falida, que era muito difícil 
fazer estágio, foi quando ela começou a se abrir e disse: “não podem desanimar, vocês 
precisam fazer a diferença, não quero que vocês sejam iguais a eles”. Isso porque no estágio, 
muitos alunos falavam que os professores não tinham plano de aula, não tinham material 
nenhum, que a sala era uma confusão com muito barulho, que o professor sentava na mesa e 
não estava nem aí com nada. Percebi que era não só onde eu estava como eventual. A Betina 
ajudou assim e a montar a pasta do estágio. 

Pergunta: Você acredita que a escola pode ser um espaço de aprendizagem, no seu caso como 
professora? 

Professora B: Sim, é um espaço de aprendizagem sim, e quando eles vêem que o assunto é 
interessante pra eles, você consegue transmitir alguma coisa sim. 

Pergunta: E você tem aprendido na escola? Porque aquilo que você viu na faculdade foi uma 
coisa, quando você de deparou com a realidade da sala de aula, do espaço escolar é outra 
coisa. Que você acha, que se aprende aqui nesse espaço? É possível aprender a ser professora 
na escola? 

Professora B: Sim, você aprende muito mesmo, tanto com os alunos quanto com a gente 
mesmo. Com os alunos porque eles têm o “mundinho” deles, às vezes antes da lição eles 
querem falar do primo que caiu da laje, que está doente, ai tem que ouvir ele, e você ouvindo 
ele parece com alguém que gosta dele. E tanto é que quando você vai passar lição, eles 
prestam atenção quando você vai falar, parece uma retribuição. E essa aprendizagem tanto 
minha quanto deles é gostoso, é uma coisa positiva. Nós aprendemos também a estudar de 
novo, embora no meu plano de aula, do que eu faço consigo transmitir muito pouco, mas acho 
positivo sim. 

Pergunta: E quanto à socialização, o espaço na sala dos professores, o espaço que você tem 
para troca de experiências, como tem sido isso? 

Professora B: Os professores reclamam muito, eu vejo que não é só comigo que eles não 
abrem caderno e ficam andando pela sala, e isso me anima, porque, o problema, eu pensava 
que era eu, que eu que não conseguia transmitir, o problema da voz baixa, mas vejo que não é 
só isso não, todos os professores têm a mesma dificuldade. 

Pergunta: Você tinha comentado isso como sendo uma dificuldade o tom da sua voz, fala isso 
novamente, por favor. 

Professora B: Olha a voz influencia muito, tanto é que eu percebi que quando você fala mais 
alto, grita mais, eles prestam mais atenção e tentam ficar quietos. O tom de voz faz muita 
diferença. 
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Pergunta: Pra você então é uma dificuldade ainda? 

Professora B: Com certeza, eu colocaria em primeiro lugar. Eu até pensei uma vez que na 
faculdade deveria trabalhar com o tom de voz, porque para trabalhar na televisão tem 
fonoaudiólogo, deveria trabalhar com professor também, para saber usar para não dar calos 
nas cordas vocais, já vi professora que tirou e outras que perderam a voz, pelo mau uso das 
cordas vocais, e isso não aprendi na faculdade e seria bom se eu tivesse aprendido. 

Pergunta: Hoje você ainda está desanimada, porque você falou que ficou muito frustrada com 
o período de eventual, e agora como você se sente? 

Professora B: Olha, igual eu estava falando pro meu marido, para ser professor tem que ser 
assim ou ame-o ou mate-o e ele me falou que é mais fácil eles te matarem, tanto é que tem 
muitos professores estressados. Eu estava falando com ele que não vejo maldade neles, eles 
andam na sala, mas não por maldade, é como se fosse normal, como se o espaço fosse a sala 
da casa deles, e não é por maldade que eles não abrem o caderno, seria por desmotivação, pra 
que abrir o caderno, pra que fazer lição, eu não vejo maldade nisso, e também eles não tem 
noção do valor da escola, quer dizer, não são eles que são maus, talvez eu que precise 
trabalhar mais, trabalhar mais esse lado, que precisa, que é interessante, que é bom pro futuro, 
e eu estou tentando focar este lado para eu não desanimar, porque se for ver o lado financeiro, 
eu nem penso, me desanimo de vez. Então eu tento como eu vou passar, como vou fazer eles 
aprender, como vou fazer com que eles se liguem que é interessante.  

Pergunta: Quero saber como você se relaciona com outros professores? Como tem sido as 
trocas de experiência com outros professores, até professores da mesma área, de língua 
portuguesa, nas reuniões e HTPCs, como é que tem sido isso? 

Professora B: Nas reuniões eu fico até mais feliz, porque eu vejo que não é só comigo, com 
outros professores eles também não tentam, não fazem atividade, até na hora de colocar nome 
na prova eles inventam nome fictício, super criativo, vi que não é só comigo que eles fazem 
isso, outros professores também, então vejo que está perdido mesmo. 

Pergunta: Você tem trocado experiência com outros professores? 

Professora B: Não, eles reclamam muito e eu percebo também que eles já desistiram, percebo 
que eles já abriram mão, e experiência assim não vejo não. 

Pergunta: Como você vê então, hoje, o papel do professor na sociedade? É fundamental? 
Como é que o professor, hoje, se coloca na sociedade, no seu ponto de vista? 

Professora B: Até que eu vejo muitas reportagens, eles ainda acreditam que a escola forma 
cidadãos, eles tem essa noção ainda, eles acreditam. Agora os alunos não têm essa noção, não 
é trabalhado em casa, não tem noção nenhuma. O que eu percebo é que pro aluno é 
interessante vir pra escola para conversar, ver o rapaz, a menina bonito, dos alunos eu sinto 
isso, essa distorção de valores, agora para a sociedade, quando falo que sou professora, falam 
“puxa que legal”, eu olho assim, “não é não”. 

Pergunta: O que é pra você ensinar? 

Professora B: Ensinar é fazer com que eles me dêem um retorno daquilo que eu estou 
passando, ensinar seria eles aprenderem alguma coisa, é transformar, fazer com que eles 
produzam um texto legal, que saibam escrever, que tenham coerência. Essa semana pedi um 
texto da apostila contando sobre animal de estimação, mas estava tão confuso o texto que eu 
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não sabia quem tinha morrido, se era a mãe ou o cachorro, depois fiquei pensando se eu 
perguntava pra menina quem foi que tinha morrido. Isso eu senti necessidade de ter coesão e 
coerência legal. Ensinar é transmitir o que aprendeu na faculdade e ter um retorno dos alunos, 
você ensina, passa conhecimento e depois vê se tem retorno. A gente também aprende muito 
com os alunos, não é só ser autoritária, você tem que aprender, só eu sei, é isso e é isso. Não 
vejo dessa forma, vejo como uma troca de experiência, como acrescentar algo para ele, eu 
vejo assim. 

Pergunta: Dentro do governo do estado, você ingressou agora no governo estadual de São 
Paulo, como é que você vê sua carreira dentro do governo do estado diante dessas novas 
propostas de avaliação do professor? 

Professora B: Olha, eu estou decepcionada e eu vejo como se eu fosse uma vilã, como se o 
aluno fosse o herói e o professor não soubesse de nada, fosse um inimigo do governo, eu 
tenho assim uma visão muito negativa, porque eu não imaginava tudo isso não. E minha 
perspectiva? Eu me vejo uma futura estressada, me vejo também em depressão, porque eu 
vejo tantas pessoas reclamando, nossa no futuro acho que vou estar assim, porque as salas são 
as mesmas, eu imagino isso, uma pessoa muito triste, deprimida. 

Pergunta: O que se espera do professor atualmente? 

Professora B: O que eu sinto é que a sociedade ainda acredita que na escola eles vão aprender 
algo mais e que vão ser bons cidadãos. Eu sinto isso da sociedade, eles esperam como se o 
professor fosse até um pai ou uma mãe para ensinar, educar e eles esperam muito. Como os 
pais trabalham muito eles falam pro menino “então vai pra escola aprender alguma coisa”, 
como se a escola tivesse o papel de educar mesmo, fazer cidadãos, a sociedade espera assim. 

Pergunta: Você considera que no sentido econômico talvez, de inserção no mercado, porque 
sem escola, sem uma formação não consegue um bom emprego. Acha que ainda tem essa 
perspectiva? 

Professora B: Tem sim, como se a escola fosse isso mesmo, uma das alternativas para ser um 
bom cidadão, ter dinheiro e é uma verdade, e eu sinto isso mesmo, se você não estudar, não 
tem profissão boa e é difícil ter um salário maior. 

Pergunta: Nesse caso o papel do professor é um papel chave? 

Professora B: Com certeza.  

Pergunta: De que maneira você tem ampliado seus conhecimentos após a licenciatura. Você 
se formou em 2007, de lá pra cá você disse que ainda não fez nenhum outro curso, como é 
que você pretende ampliar e promover uma formação continuada a partir daí? 

Professora B: Eu tenho vontade de terminar o curso de inglês, já comecei uns sete e nunca 
consegui terminar, e pretendo também fazer outros cursinhos, como posso dizer, outra 
faculdade, uma complementação. Pretendo fazer História, Literatura também, me informar 
mais sobre Literatura, talvez uma pós-graduação se existir. 

Pergunta: Por que História? 

Professora B: Porque eu acho que ficou muito defasada a literatura, e como a história 
influencia muito no modo, nos costumes da época acho que ficou faltando para mim. Então eu 
imagino assim, pra saber o que aconteceu, por que escreve aquele livro naquela época, o que 
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acontecia financeiramente, economicamente, culturalmente assim, acho que ficou muito a 
desejar na faculdade. 

Pergunta: Se você tivesse que escolher outra profissão hoje, ou uma profissão, você ainda 
escolheria ser professora? 

Professora B: Jamais, jamais. Me arrependi tanto, me arrependi muito, me sinto até frustrada, 
me arrependi demais, me sinto enganada, na faculdade nunca falaram, me sinto enganada, 
decepcionada. 

Pergunta: Então você não faria um novo curso para ser professora? 

Professora B: Não, inclusive por causa dessa proposta do governo, me desmotivou, se eu já 
estava desmotivada acabou de desmotivar. 

Pergunta: Por quê? O que você acha dessa questão da prova43, da proposta? 

Professora B: Eu achei horrorosa, essa prova como eles querem fazer, quem não acertar 50% 
vai ser eliminado, isso me assusta. Tanto é que em casa não falei, eu imagino se eu não 
conseguir os 50% vou ficar desempregada e vou falar o que pra minha família, vou me sentir 
uma inútil, então não vou falar pra ninguém dessa prova. 

Pergunta: Considera uma humilhação? 

Professora B: Isso mesmo, a palavra certa.  

Pergunta: Com a implementação dos cadernos de alunos e cadernos de apoio, o que você 
pensa a respeito disso? 

Professora B: Dos cadernos eu gostei, as coisas fluem, só que os alunos não fazem, mas eu 
gostei dos textos, das questões, do modo como trabalha. 

Pergunta: Eu queria saber como você vê hoje o campo da educação, pelo que você já tem dito, 
da sua desmotivação, da sua frustração, pra gente finalizar. Como é que você vê o campo 
educacional no Brasil? Como é que você pensa hoje a educação no nosso país? 

Professora B: Para melhorar, para motivar deveria aumentar o salário, um salário mais 
motivador e menos alunos na sala, colocaria 20 alunos por sala, no máximo. De principio é 
isso mesmo. 

Pergunta: Vou encerrar com esta questão que é a sua motivação para a escolha de sua carreira 
no magistério. Qual desses cinco itens se aproxima mais com a sua motivação na escolha da 
carreira do magistério: 1 – mercado de trabalho; 2 – prestígio social da profissão; 3 – 
adequação às aptidões pessoais; 4 – uma possibilidade de poder contribuir para a sociedade; 5 
– uma possibilidade de realização profissional. Se você quiser acrescentar outro motivo.  

Professora B: Por adequações às aptidões pessoais. Hoje eu percebo o prestígio social, quando 
você fala que é professora as pessoas vêem com outros olhos, eles acreditam que na escola o 
professor ainda tem jeito, os pais valorizam, mas percebi isso agora, na escolha eu não pensei 
nisso não, era mais adequar às aptidões pessoais. 

 
                                                            
43 Trata-se da prova classificatória adotada pela Secretaria Estadual da Educação de São Paulo como critério para 
atribuição de aulas de professor admitido em caráter temporário – ACT, Lei 500/74. 
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Entrevista Professora C 

 

21/10/2009 

Pergunta: Bom dia, professora. Queria que você começasse dizendo como foi sua trajetória 
escolar na infância e na adolescência, como é que você via a escola? 

Professora C: Escola normal, uma trajetória normal, criança da periferia, a escola era próxima 
da minha residência, fiz o fundamental I e II basicamente no mesmo bairro, mudava de 
escola, tive as interrupções porque venho de família muito humilde acabei na 5ª série saindo 
da escola para poder trabalhar e complementar a renda. Fiquei três anos afastada, entrei 
novamente na 5ª, por falta de motivação desisti novamente, então nesse entra e sai acho que 
fiz a 5ª série umas cinco vezes. 

Pergunta: Você concluiu como? 

Professora C: Eu concluí o fundamental I e II em 1992. 

Pergunta: Você tem lembranças boa desse período? 

Professora C: Tenho sim, é bem diferente de hoje, uma época mais harmônica, apesar de a 
gente bagunçar e tal, mas era mais harmônico que hoje, não havia tanto o que está ocorrendo 
hoje com relação à violência, havia é claro porque a gente colocava uma bombinha aqui outra 
ali, mas coisa light não era tão crítico como hoje. 

Pergunta: Como foi a sua experiência no colegial (ensino médio)? 

Professora C: Foi no colegial que eu despertei o interesse, acho que a gente só passa a ter 
interesse em continuar os estudos a partir de uma nova etapa, um novo degrau, porque aí a 
gente começa a alcançar lá em cima. No fundamental eu não tinha noção, eu queria concluir o 
fundamental, quando eu concluí ai tive interesse em olhar o degrau de cima, e no degrau de 
cima, que foi o colegial, eu tive interesse de olhar a faculdade, tanto é que eu fiz. Assim que 
saí do colegial prestei vestibular público, FUVEST, passei na primeira fase, mas por não ter 
estrutura familiar que me apoiasse e me incentivasse eu acabei nem indo saber como fazer a 
segunda fase, acabei desistindo por ‘n’ motivos mesmo. 

Pergunta: Você nem fez a segunda fase por desconhecimento? 

Professora C: Por desconhecimento. 

Pergunta: Na época o que você tinha sugerido como opção de carreira? 

Professora C: Na época eu fui ver qual era a disciplina que tinha menos participante por vaga, 
e não por vocação. Na época era biblioteconomia. 

Pergunta: Biblioteconomia, que interessante, passou na primeira fase? 

Professora C: Fiz o que tinha, eu sempre gostei de livro, achei que tinha a ver comigo, então é 
isso que eu vou, sem saber de mais nada, biblioteca-livro, livro-biblioteca, é isso que vou 
fazer e fiz. 
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Pergunta: Você falou do apoio da família, você percebeu que faltou apoio da família, na 5ª 
série teve que fazer interrupção dos estudos para trabalhar, como é que você enxerga essa 
influência familiar na sua trajetória escolar? 

Professora C: Eu acho que a família é a base de tudo, então a família incentivando o aluno a 
escola, se interessando, isso é uma motivação, porque ele vai se sentir. Se você larga muito, 
um adolescente não tem noção, não tem como ele ir, ele vai curtir o momento, curtir aquilo 
que está os colegas que também não têm noção, então é isso que ele vai atrás. 

Pergunta: Você morava com seus pais, você lembra a formação deles na escola? 

Professora C: Minha mãe fez até a 4ª série, que naquele período era um grau elevadíssimo. 
Meu pai eu já não tenho conhecimento. Minha mãe tinha um grau elevadíssimo, tanto é que 
em Rio Largo, onde a gente morava, ela poderia até dar aula, porque ela já tinha a 4ª série, 
que eu não lembro o nome que dava, não era esse nome fundamental, era um grau elevado. 
Então ela poderia dar aula, só ela, mas ela teve problema de saúde, entrou em processo de 
esquizofrenia e então... 

Pergunta: Você tinha outros irmãos na época, menores ou maiores? 

Professora C: Tenho, tinha mais duas irmãs, uma deficiente e outra menorzinha, que na época 
que meu pai faleceu ela tinha quatro anos de idade.  

Pergunta: Seu pai faleceu quando você tinha quatro anos, é isso? 

Professora C: Não, eu tinha nove anos e ela quatro anos. 

Pergunta: Você estudou somente em escola pública? 

Professora C: Tudo pública. 

Pergunta: Em Maceió que você estudou? 

Professora C: Também, estudei em Maceió e estudei aqui em São Paulo. Eu iniciei em São 
Paulo, porque nós viemos para São Paulo muito cedo, retirante do nordeste, eu vim para 
Maceió em 1974, então eu comecei meus estudos em São Paulo e quando meu pai faleceu nos 
voltamos para Maceió, ai eu fiz um pedacinho lá e depois eu voltei pra São Paulo. 

Pergunta: Quanto tempo vocês ficaram lá, mais ou menos? 

Professora C: Eu só vim, fiquei em Maceió um mês, não muito, três ou quatro meses, eu só 
cursei a escola e já sai. Eu vim embora sozinha, larguei tudo sozinha, eu era muito rebelde. 

Pergunta: Quantos anos você tinha na época? 

Professora C: Eu tinha 17 anos, eu larguei lá, peguei a mochila, peguei um dinheiro 
emprestado, pus na bolsa e vim embora. 

Pergunta: Quando você veio sua mãe já estava aqui? 

Professora C: Não, minha mãe ficou lá, minha família toda ficou lá, eu vim sozinha. 

Pergunta: Você tinha parente pra cá ou não? 
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Professora C: Não, eu sozinha mesmo com a cara e a coragem. Tinha uma colega, fiquei na 
casa dela, assim foi indo, eu fui trabalhando, logo tinha uns parentes, demorou três anos e eu 
fui morar com uma tia minha, e ela me incentivou a voltar estudar. 

Pergunta: Com 17 anos você voltou pro ensino médio?  

Professora C: Não, voltei para o ensino médio eu já estava com 19 anos. 

Pergunta: Você fez suplência? 

Professora C: Não, eu fiz o regular mesmo e acabei em 92. Por isso que os alunos hoje 
perguntam pra mim “por que você conseguiu?”, mas eu não conto como, porque não tem nada 
a ver tentar dar lição de moral, mas não foi fácil, a duras penas, tive várias oportunidades para 
desviar o meu caminho, pra fazer coisas erradas, fui apresentada a várias coisas e vários 
mundos, mas eu tive apoio para ir pro caminho certo, tive apoio da minha tia e depois pra ir 
pra faculdade eu tive apoio do meu marido. 

Pergunta: Com quantos anos você casou? 

Professora C: Com 24. 

Pergunta: Você já tinha concluído toda a educação básica? 

Professora C: Já, já tinha concluído. 

Pergunta: Quando criança, adolescente, toda essa vivência que você teve nesse vai e vem, 
você se lembra de fazer algum passeio cultural em família? Teatro? Cinema? 

Professora C: Não, não havia, a gente não tinha acesso, meu pai trabalhava, ele era relojoeiro 
e minha mãe era dona de casa e já estava sofrendo da doença, apesar de que ninguém havia 
percebido, porque naquela época uma pessoa ficava com problema mental ou ela estava 
“macumbada” ou ela era doida, tanto que ela foi ao sanatório e ficou internada no Pinel44 duas 
vezes, eu me lembro que fui visitá-la, e eu achava um barato, achava bonito e tal, aquele 
jardim bonito e florido, mas não tinha nem noção do que era o Pinel. Então a gente não teve 
infância, eu tive infância, mas infância na rua, brincava muito na rua, era muito moleque, 
apanhei muito, pulava a janela pra ir brincar porque meu pai falava “não vai” e eu ia. 

Pergunta: Essa parte cultural você chegou a ter na fase adulta da sua vida? 

Professora C: Isso, eu fui apresentada assim, cinema muito antes, mas teatro, museu, só na 
faculdade. No ensino médio até tive algumas oportunidades, mas como eu trabalhava bastante 
mesmo, foi uma época que eu trabalhei bem, eu não tinha tempo porque tinha que estudar a 
noite, trabalhava de dia, final de semana estava super cansada, porque como eu morava com 
minha tia tinha que ajudar e essas coisas, então eu não tinha muita oportunidade, ia mais ao 
cinema, às vezes ia numa exposição, programas mais acessíveis. 

Pergunta: Você comentou que você exercia outra função antes de ingressar na carreira 
docente. Você pode citar novamente? 

Professora C: Muitas, eu vendia cafezinho na feira, meu primeiro emprego foi numa empresa 
de meia, trabalhei por um período de sete a oito meses, me lembro bem porque foi meu 
primeiro emprego, foi marcante, muito divertido, muito bom. Depois disso trabalhei 

                                                            
44 Pinel: Pronto-Socorro Psiquiátrico localizado no Rio de Janeiro 
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vendendo café na feira, também um período gostoso. Aí vem várias outras ocupações na 
indústria, emprego têxtil, trabalhei no telemarketing, trabalhei nas páginas amarelas, e aí parei 
quando tive meu primeiro filho, com 24 ou 25 anos e não trabalhei mais. 

Pergunta: Até esse período você trabalhou? 

Professora C: Até os vinte, vinte e poucos anos eu trabalhei, comecei a trabalhar com meus 
treze anos, aos treze anos eu já estava registrada. Até os vinte e um eu trabalhei, depois eu 
casei, tive meus filhos e parei. Fui retornar já na educação, fui pra faculdade, fiz a 
universidade, com um ano e meio de curso já entrei pra dar aula. Minha primeira experiência 
foi com um ano e meio, com 50% do curso. 

Pergunta: Para essa caminhada rumo ao ensino superior, gostaria que você fizesse um 
percurso. Como foi, você contou um pouco do seu ensino médio, como você concluiu, 
trabalhou, a duras penas porque você estudava a noite e trabalhava de dia no ensino médio, 
então você casou, foi cuidar da casa, e retornou aos estudos, você já estava casada, teve um 
período ai né, então conta um pouquinho como foi essa caminhada para o ensino superior? 

Professora C: O ensino superior foi muito gratificante, foi um sonho, sim, ah eu fico na 
dúvida se foi ou não, eu queria, eu queria algo mais, eu tenho necessidade de aprender, até 
hoje eu tenho, tanto é que eu não vou parar, parei agora por comodismo e falta de grana, mas 
eu tenho vontade de aprender ainda. Eu falava “acabei o colegial, vou fazer alguma coisa”. As 
crianças cresceram, foi onde eu entrei, foi a melhor coisa que eu fiz, porque é muito bom você 
estudar, na universidade você abre a sua cabeça, é tanta coisa nova, tanta informação com 
pessoas que também tem cabeças para outras coisas, mas ai você começa aquela troca de 
informações, é muito interessante. 

Pergunta: Você iniciou, então, o seu ensino superior com 32 para 33 anos, em 2004. Você 
falou que logo concluiu o seu ensino médio você já prestou vestibular, comenta essa situação. 

Professora C: Já, pensei, vou fazer e vou passar, achei que era muito fácil, não tinha noção. 

Pergunta: Na rede pública, só FUVEST você prestou? 

Professora C: Eu prestei uma faculdade particular também, na mesma disciplina, 
biblioteconomia, mas eu prestei porque eu não tinha noção do gasto e do custo da particular. 
E fiz a FUVEST, fui bem na primeira fase, não foi falta de apoio tanto, mas foi falta de grana, 
eu ficava naquela pra estudar eu preciso ter tempo, eu trabalho, não havia como conciliar os 
dois na pública por causa dos horários, e na particular eu não tinha como pagar, se eu pagasse 
a faculdade eu não tinha como pagar o dinheiro em casa, porque eu tinha que pagar onde eu 
morava, aliás, como eu sempre fui muito independente eu não compartilhei disso com a 
pessoa que eu dividia a casa “vamos fazer um bem bolado”, não pensei nisso, então achei 
mais fácil desistir. 

Pergunta: da privada no caso? 

Professora C: Isso, deixei isso de lado. 

Pergunta: E na pública? 

Professora C: Na pública eu acabei largando de mão, nem sei porquê.  

Pergunta: Você falou que nem chegou a ver a segunda fase? 
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Professora C: Eu nem cheguei a ver, eu fiz a primeira parte, tudo ok, acho que eu não fiz por 
medo, porque eu sabia que eu não tinha condições para responder as dissertativas. 

Pergunta: Nem foi pra fazer a prova da segunda fase? 

Professora C: Nem fui pra fazer, eu fiz a primeira porque era de alternativa e achei tranquilo. 

Pergunta: Por que biblioteconomia? 

Professora C: Porque era o curso que tinha menos candidato por vaga, fiz um cálculo e falei 
tem dois alunos por vaga, eu consigo entrar. 

Pergunta: Nada por aptidão apesar de gostar dos livros? 

Professora C: Apesar de gostar dos livros, nada por aptidão. 

Pergunta: Qual foi o motivo da escolha da sua universidade? Você cursou na UNINOVE. Por 
que você escolheu a UNINOVE? 

Professora C: Por bolsa, por bolsa mesmo. Eu tive 50% da bolsa, no caso todo mundo pagava 
quatrocentos e pouco e eu pagava apenas cento e sessenta reais, e fui até o final pagando no 
máximo duzentos reais, então foi pelo valor, não foi por afinidade ou nada, foi pelo valor 
mesmo. 

Pergunta: E o curso, você fez curso de história por quê? 

Professora C: O curso de história, eu gostava, eu pensava ou História ou Geografia, é a área 
que tenho interesse, eu gosto mesmo dos livros, eu viajo quando eu estudo História antiga, 
tanto é que eu adoro História antiga, não gosto de contemporânea, eu viajo mesmo no 
passado, escolhi esse curso por gostar, por afinidade. 

Pergunta: Quais eram, na época da sua formação, as suas expectativas em relação à carreira 
docente? Quando você ingressou já sabia que existia a possibilidade de ser professora, vou 
fazer um curso de História? 

Professora C: Quando eu fiz essa escolha da docência, eu pensei realmente para ensino, para 
lecionar, é lógico pensando no lado financeiro, achei que seria viável financeiramente, que ia 
melhorar minhas condições financeiras. Melhorou? Sim melhorou, porque minha renda era 
baixa, e a do meu marido também, porque ele também é iniciante.  

Pergunta: Ele também é professor, seu marido? 

Professora C: É sim, e nós dois ganhamos a bolsa e ingressamos juntos, fizemos a faculdade 
juntos na mesma instituição, então nós optamos porque nós vimos que era uma maneira de 
melhorar nossa situação financeira, então por isso que foi a escolha. 

Pergunta: A motivação primeira por ser professora? 

Professora C: Nós tentamos progredir financeiramente, nós viemos de uma comunidade de 
baixa renda, até hoje moramos na favela, nós não consideramos porque moramos há tanto 
tempo que a gente não acha que é favela, mas eu acho que é uma comunidade pobre e 
moramos lá até hoje. 

Pergunta: Que bairro você mora? 
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Professora C: Em Pirituba, em São Paulo, mas é uma comunidade, tanto é que ontem foram 
trocar os relógios porque nós nos encaixamos no perfil de pessoas de baixa renda, mas nem 
sabem nosso salário, e eu fiquei na minha. 

Pergunta: Você já tinha esclarecimento de quanto ganha um professor, mas mesmo assim 
você achava que poderia melhorar a situação financeira, mesmo na condição de trabalho do 
professor atualmente, isso você conhecia ou era desconhecido para você? 

Professora C: O que eu vejo hoje em sala de aula não era conhecido. 

Pergunta: Certo, a experiência de sala de aula, e quanto à profissão, salário, condição de 
trabalho? 

Professora C: A experiência é desconhecida, quanto à profissão, pelo valor que se paga na 
informal o salário ainda é atrativo, apesar de que quando a gente está na faculdade a gente não 
vê todas as mazelas, então um salário de 30 aulas ou 24 que é da prefeitura de R$ 1.600,00 
ainda é atrativo, porque lá fora você não ganha isso. É atrativo sim, por conta da estabilidade 
que você tem, você tem um plano de carreira, tudo isso é uma atração. A motivação é 
financeira, depois que vêm as aptidões, talvez vocacionais, hoje eu descobri que a minha praia 
é a docência, eu gosto da docência, realmente eu não escolhi mal.  

Pergunta: Você escolheu por uma motivação, mas na verdade encaminhou para suas aptidões. 
Existem outros profissionais, você comentou do seu marido que também é professor, mais 
alguém na sua família? 

Professora C: Isso mesmo, encaminhou para minhas aptidões. Na minha família não tenho 
muito contato.  

Pergunta: Você comentou que na faculdade sabia das condições de trabalho, salarial e tal, o 
que não sabia era da realidade da sala de aula. Comenta um pouco sobre isso. O que é a 
realidade da sala de aula? 

Professora C: Eu dei muita sorte, sou uma pessoa abençoada, graças a Deus, apesar de ser de 
História eu acredito em Deus. Então eu dou muita sorte, quando cai na sala de aula, a primeira 
aula, eu fui à primeira atribuição, estava trabalhando no telemarketing e meu marido falou 
“vamos, vamos ver como é esse negócio” eu concordei. Cheguei lá fiquei aquele processo 
horroroso para fazer a atribuição da aula, fiquei lá, tinha um monte de gente com ponto na 
minha frente, fiquei lá sentada. A coordenadora falou “não vai embora não, você não tem 
nenhum ponto, mas fica aí porque eu acho que esse povo não vai encaixar por causa do 
horário”. Fiquei até o ultimo, cheguei lá dei de cara com ensino médio, peguei duas salas de 
3º ano. 

Pergunta: Isso foi em São Paulo? 

Professora C: Foi em São Paulo, na diretoria Norte 1 em São Paulo. Então eu peguei uma 
escola chamada Aires de Moura, uma escola boa, em Pirituba, gostei da experiência de 
trabalhar lá, hoje eu não sei, com um pouco da experiência docente eu já não sei. 

Pergunta: isso foi em que ano? 2005? Você estava concluindo a faculdade? 

Professora C: 2005, não eu tinha 50 % do curso, um ano e meio e fui para a atribuição, minha 
primeira atribuição.  
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Pergunta: Conseguiu até perto de casa, comparando hoje com a distância até Itapevi. Você 
não largou o seu trabalho de telemarketing? 

Mônica: Exato, consegui perto de casa, embora eu trabalhasse na Paulista, fazia todo um 
percurso. Nem dava pra largar o trabalho porque eu tinha que pagar os duzentos reais da 
faculdade, e ainda fiz uma loucura, peguei aula de manhã e trabalhava de manhã.  

Pergunta: Como você conseguiu isso? 

Professora C: Não podia largar, porque meu marido também, ele era motoboy, então ele 
largou a moto para trabalhar de motoboy porque a faculdade já estava sobrecarregando ele e 
ele já estava afinando, o salário da gente despencou, de mil reais que ele ganhava o salário foi 
para quinhentos ou seiscentos reais, como manter três filhos, as despesas da casa e duas 
faculdades, que apesar de ser bolsa tinha que pagar 50 % ainda de duas faculdades no caso. 
Tivemos o apoio da família, porque todo mundo estava vendo nosso esforço, então ganhava 
cesta básica de um, um negocinho de outro e ia. Aí eu falei “como que vou fazer”, trabalhar 
no telemarketing, trabalhava de manhã, quatro horas no telemarketing e ganhava salário 
mínimo, na época era compatível da área e sobrava uma graninha ainda. Na verdade o salário 
do telemarketing dava pra pagar a faculdade e eu vivia da cesta básica do pessoal. Aí fiz, 
peguei as aulas de manhã e trabalhava de manhã, fui falar com meu chefe perguntando se não 
dava pra substituir para a tarde, fiz o inverso, dava aula de manhã, ia à tarde para o 
telemarketing e a noite para a faculdade. E os três filhos, e consegui. Fiz isso até dezembro 
quando perdi as aulas. No telemarketing fiquei até concluir a faculdade, quando eu concluí, eu 
pedi a conta. 

Pergunta: Você concluiu em dois anos, já estava terminando o segundo ano da faculdade, e o 
telemarketing você permaneceu no ano seguinte? 

Professora C: Isso, eu permaneci no telemarketing no ano seguinte e faltando seis meses para 
concluir a faculdade eu pedi pra me mandar embora do telemarketing porque eu sabia que 
esse dinheiro daria para quitar o restante da faculdade. Quitei tudo de uma vez e fiquei 
tranqüila. Então só peguei aula, só dei aula. 

Pergunta: No ano seguinte, em 2006? 

Professora C: Eu já peguei aula normal direto. 

Pergunta: Pra lá mesmo? Na mesma diretoria e na mesma escola? 

Professora C: Pra lá mesmo, na mesma diretoria e em outras escolas, foram várias escolas. 
Era substituição porque eu não tinha ponto, então foram várias substituições.  

Pergunta: Como você conseguiu cumprir o estágio? 

Professora C: Como que eu fiz esse estágio? Eu nem me lembro... 

Pergunta: Você trabalhou como eventual em algum momento? 

Professora C: Trabalhei. Em 2006 eu peguei aula e trabalhei como eventual, de manhã eu ia 
eventuar, tive que fazer o estágio e lá eles não quiseram assinar pra mim, então eu fiz o 
estágio meia boca, e à tarde eu tinha aula naquela escola, por isso que eu fiz essa negociata do 
estágio. Em 2005, antes dos 50 % eu tinha que cumprir uma parte do estágio, antes de eu 
trabalhar na escola mesmo. Eu fiz o estágio numa escola do lado do meu trabalho, numa 
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escola chamada Rodrigues Alves, na Avenida Paulista, bem tradicional, meu estágio de 
observação, nossa fiquei chocada.  

Pergunta: Ficou chocada, por quê? 

Professora C: Porque ninguém queria me dar estágio, foi uma experiência horrorosa, primeira 
escola, saindo da sala de aula, literalmente a professora falou “eu não quero estagiário na 
minha sala” e bateu a porta na minha cara.  

Pergunta: Era uma professora de História? 

Professora C: Eu não lembro a área, porque eu fui à escola e falei com a diretora, ela me falou 
“perfeito, pode procurar a professora”. Ah, era professora de história sim, fui procurar e 
conversar com a professora, a professora simplesmente bateu a porta e não quis nem me 
ouvir. 

Pergunta: E aí? 

Professora C: Eu fiquei passada, voltei com o rabinho entre as pernas, voltei para a sala da 
diretora e falei “a professora não aceitou, tem outro professor que eu possa fazer o estágio?” 
ela falou “senta na sala dos professores aguardar pra ver se tem algum outro professor que 
pode”. Eu fiquei horrorizada, não sei por que ela não quis que eu observasse a aula. Sentei na 
sala dos professores, aquela professora veio, não me pediu desculpas, me ignorou totalmente, 
mas eu conversei com outro professor e acabei fazendo o estágio naquela escola. 

Pergunta: Qual foi sua experiência no estágio nesse período de observação? 

Professora C: Eu peguei um professor eventual, não estagiei com professor titular, professor 
titular nenhum quis aceitar, foi com uma professora aposentada da rede municipal, não foi 
com uma professora inexperiente, foi com uma professora que já tinha concluído toda uma 
trajetória, toda uma história, e estava dando aula de eventual nessa escola. F13.oi um horror, 
eu sentava no fundo da sala, as crianças subiam em todo canto e ela não estava nem aí. 

Pergunta: Essa experiência te desanimou? Te animou? 

Professora C: Eu fiquei chocada, dava vontade de intervir, porque eu sempre fui muito 
dinâmica, e às vezes eu... pensando “é criança, ninguém bota limite nessas crianças?”. Eu 
estava pensando como mãe, e como eu sou firme, sou uma pessoa que segura, então eu queria 
interpor, mas ficava quieta, porque ela não estava nem aí, as crianças jogavam as coisas, foi 
um horror, mas eu não desanimei não. Eu vim me desanimar quando eu trabalhei como 
eventual. 

Pergunta: Por que nesse período você ainda não tinha concluído o curso? 

Professora C: Não, ainda não tinha nem entrado na sala de aula, só como estágio. Eu me 
desanimei, não foi nem em 2005, foi em 2006, na segunda escola que eu fui trabalhar. 

Pergunta: Foi lá em Pirituba também? 

Professora C: Foi lá em Vila Jate, numa favela, próximo a minha casa, um pessoal bem difícil, 
lá eu me desanimei, lá eu fui trabalhar como eventual, até hoje eu não tenho perfil, eu não sei 
enrolar, eu vou dar aula dando o que eu sei, eventual é jogado na sala, você não tem um 
projeto, você não tem nada pra dar, te jogam na sala de aula e eu não sabia o que dar. Isso me 
assustou, e eu não conseguia dominar a sala, se eu não conheço a matéria como que eu vou 
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impor respeito, então eu não conseguia, e até hoje eu não sei dar aula eventual. Se mandar eu 
dar aula eventual eu não vou, a não ser que seja na minha disciplina e o professor me permita 
continuar o trabalho, senão eu não consigo. 

Pergunta: Você ficou quanto tempo nessa situação? 

Professora C: Fui duas semanas e eu desisti, pra trabalhar como eventual eu não apareci mais, 
até hoje eu não consigo, não é meu perfil.  

Pergunta: Você não poderia dar sua matéria, você teria que dar a matéria que a escola 
determinasse? 

Professora C: Exatamente e sem projeto, sem ter um material do professor, eu dava o que eu 
queria, isso pra mim não é dar aula eventual, isso pra mim é pra matar o tempo dos alunos, 
então foi péssimo. Por isso que até hoje eu não gosto de dar aula eventual. Eu posso dar um 
trabalho? Eu posso desenvolver um projeto? Se eu puder desenvolver um projeto beleza, mas 
como você vai desenvolver um projeto em aulas eventuais que você não sabe quando vai 
entrar na sala, se vai ser uma vez na semana ou em três aulas seguidas. 

Pergunta: Desanimou ocupar essa posição, posição como eventual, por que você não tinha 
suas aulas, não tinha nem autonomia de ministrar suas aulas? 

Professora C: Isso, o que eu acho errado no estado é esse papel do eventual. Tem que ter o 
eventual, só que o eventual tem que ter um projeto, tem que ter uma aula paralela, enfim são 
‘n’ coisas, porque jogar o eventual lá dentro da sala pra dar uma aula, ganhar um dinheiro e 
não saber o que dar, não ajuda. Todo mundo se engana. 

Pergunta: Na sua formação inicial que imagem que você tem desse período do ensino 
superior? Você acha que foi positiva essa sua formação, no sentido de conteúdo, no sentido da 
licenciatura, das matérias pedagógicas? 

Professora C: Eu gostei do curso, nas questões das disciplinas de História não deixou a 
desejar, nas disciplinas pedagógicas deixou sim, porque quando a gente faz uma disciplina 
especifica a gente foca muito no conteúdo especifico, a parte pedagógica ela ficou muito a 
desejar, não teve um aprofundamento.  

Pergunta: Inclusive a parte do estágio, por exemplo? Esse retorno que você dava para o 
professor, por que tem um professor que acompanha, e esse professor acompanhou o seu 
trabalho, como foi? 

Professora C: “Para inglês ver”, você ia mostrava lá, colocava o conteúdo, que você colava do 
professor ou colava do livro didático, mas não foi um estágio de verdade, foi um estágio “para 
inglês ver”. Nessa parte, eu acho que deve ser em todas as universidades.  

Pergunta: Você acha que se tivesse um apoio, um acompanhamento maior, poderia te sanar 
umas dificuldades em sala de aula no teu ingresso na carreira? 

Professora C: Acredito que não, porque se o estágio ou se a docência te informasse o que você 
vai encontrar na sala de aula acho que resolveria todos os problemas... 

Pergunta: Você adquiriu muito conhecimento na sua formação inicial e eu quero saber em que 
colabora na tua prática, tanto os pedagógicos quanto os conteúdos específicos da sua 
disciplina? 



127 
 

 

Professora C: Essa pergunta é difícil, hein. 

Pergunta: Você comentou anteriormente que do conteúdo de História houve aprofundamento, 
deixou a desejar a parte pedagógica. Essa parte pedagógica, vamos entrar mais na questão 
didática porque estamos falando da prática, ela colaborou ou tem colaborado, aquilo que você 
aprendeu em Psicologia da Educação, Didática, na tua prática atualmente, esses 
conhecimentos adquiridos na tua formação? 

Professora C: bom, a parte teórica sim, estou dizendo da parte teórica, tanto é que estou 
estudando para um concurso e vejo a parte teórica, mas o que te ensina realmente no 
exercício, você tem que ficar em constante processo, então ele só me deu a teoria mesmo, a 
prática eu estou tendo dia-a-dia, eu acho que até eu me aposentar vou estar sempre 
aprendendo, eu digo pro meu marido quando a gente conversa sobre isso, eu aprendi muito o 
ano passado. No ano passado que eu aprendi a dar aula porque eu dei aula só pra fundamental, 
apesar de a gente não se aprofundar tanto como no ensino médio, no ensino médio você tem 
que estudar mais para dar aula, porque eles cobram um pouco mais, aqui no fundamental não, 
no fundamental você aprende a lidar com jeitinho, aprende com a tal da interdisciplinaridade, 
você tenta sanar a falta de alfabetização, tenta buscar uma nova forma de tentar fazer com que 
aquele aluno entenda. Eu aprendi artes, eu aprendi a fazer coisas, vamos dar um exemplo, nas 
grandes navegações eu faço um barquinho para eles verem como era um barco, para 
visualizar, porque eu percebi que a criança ela precisa ver para viajar para aquele lugar. 

Pergunta: Isso você aprendeu na prática? Na teoria dá pra dissociar a teoria da prática, por 
exemplo? Não estão ligadas a teoria e a prática nesse sentido?  

Professora C: Na prática eu aprendi. O que os teóricos dizem, está amarrada sim a teoria e a 
prática, eu critico muito a parte teórica, mas eu acho que sim. É aquela coisa, quando a gente 
sai da faculdade e vai dar aula, a gente se assusta, porque o que a gente teve lá é uma receita 
de bolo, não imagina que a gente tem que colocar uma pitada a mais de outros ingredientes... 
Até hoje, por exemplo, eu preciso fazer um projeto, queria uma receita, só pra colocar os 
meus ingredientes ali, e não tem receita para dar aula, a gente aprende, e eu aprendi agora.  

Pergunta: Há quantos anos você leciona? 

Professora C: Há quatro anos.  

Pergunta: Você veio para a diretoria de Itapevi em 2008, e quais foram suas principais 
dificuldades nesses quatro anos de docência? Se você puder enumerar. 

Professora C: As dificuldades... A gente sempre fala da indisciplina dos alunos, mas eu acho 
que a principal dificuldade é a falta de planejamento pedagógico, não tem um plano, você 
pega uma aula em substituição ou direto, falta as disciplinas se amarrarem e o corpo docente 
se conversar entre si para sanar as dificuldades dos alunos, isso eu não achei em escola 
nenhuma. 

Pergunta: Planejamento pedagógico, que seria uma proposta da própria escola? 

Professora C: Uma proposta da escola onde todos realmente vão seguir, e não só seguir no dia 
da reunião ou do conselho pedagógico, e as disciplinas têm que se amarrar. História pode se 
amarrar com Português, que pode amarrar com Matemática e com Artes, principalmente, 
porque é lógico, as disciplinas se intercalam, elas estão planejadas para se intercalarem, eu 
vou dar História antiga para o aluno, “pra que que vou estudar isso?”, então tem que falar pro 
aluno que é interessante, dar uma significação, uma simbologia para a criança, tem que haver 
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essa intercalação, a principal dificuldade não é a indisciplina do aluno, porque se você 
conseguir você consegue reverter isso você consegue, a principal dificuldade o plano, a escola 
inteira tem que tentar chegar num entendimento, os teóricos dizem isso, mas não sei o que 
acontece na escola não segue, talvez seja porque a gente não fique tanto tempo dialogando 
sobre isso e os professores trabalhem muito individualmente... Ai gente, eu estou virando 
esses teóricos sem querer... 

Pergunta: Você atribuiu essa questão à falta de projetos pedagógicos, e a socialização dos 
professores, isso interfere? 

Professora C: Sim, interfere sim, tem que haver um envolvimento, indiferente, nessa parte 
falta o profissionalismo, você tem que largar se você não vai com a cara e tal, tem que largar 
isso porque é uma equipe gestora, é como em uma empresa privada, todos têm que trabalhar 
por um objetivo comum. 

Pergunta: Como foi sua socialização dos professores, como você vê isso? O relacionamento 
entre os pares? 

Professora C: Eu vejo uma classe totalmente desunida, eles têm as panelinhas, toda empresa 
tem, mas eu vejo professor totalmente indisciplinado, ele cobra disciplina do aluno, mas ele é 
indisciplinado, ele trabalha em prol de uma “panela”, porque eu tenho mais afinidade com 
fulana e sicrana, e esquece que tem que trabalhar por um objetivo, trabalha muito 
individualmente mesmo, então eu acredito que é isso. 

Pergunta: Você citou isso com primeira dificuldade, vamos colocar numa escala, o que viria 
na sequência, outras dificuldades nesse inicio de carreira, nesses quatro anos, que você 
enfrenta como dificuldade? 

Mônica: Continua sendo a parte gestora, eu acho que o aluno é o último, se eu for enumerar o 
aluno e a família é a última dificuldade, última escala. Tem que arrumar a casa e não acredito 
que tem que arrumar os clientes, mas sim a estrutura administrativa. A falta de um diretor 
circulando, conhecendo seu aluno, conhecendo o problema e deixando só a carga da 
coordenação eu acho errado, eu acho que o diretor tem que se envolver, o servente tem que se 
envolver, a pessoa que limpa, todos tem que se envolver para tentar sanar essa dificuldade, 
então teve escola que eu fui que o aluno não conhecia o diretor, tem que ter um pulso da 
direção, a direção tem que ser forte, ah mas a direção só apóia aluno, teve escola que eu fui e 
o diretor apóia. Se eu amarrar, fulano faz isso porque é assim que tem que ser é como 
disciplinar seus filhos, você não vai desautorizar o pai na frente do filho, então tem que ser 
firme. De repente você pode estar falando assim “isso aí é uma escola antiga”, não tem que ter 
uma disciplina.  

Pergunta: Uma organização em que todo mundo fala a mesma língua, você acha que isso 
daria um suporte para o teu trabalho? 

Professora C: É difícil, mas eu acredito que daria. Aí vem a terceira dificuldade, que eu acho 
que é a nossa carga, pra complementar uma carga, principalmente em História que a carga 
diminuiu, você tem que dar duas aulas por sala, para completar 30 aulas você tem que ficar se 
deslocando de escola, isso daí é cansativo. Você cansa muito tendo que correr para lá e para 
cá, e ter que escolher uma escola para cumprir o HTPC, isso quebra. Como vai haver 
entrosamento do grupo se vários professores fazem reunião pedagógica numa outra escola? 
Teria que ter uma carga naquela escola, para o professor completar a carga numa escola, mas 
ai eu já não sei, ai é uma esfera maior da administração, é o sistema. 
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Pergunta: Você vem de Pirituba, por que escolheu a diretoria de Itapevi? 

Professora C: Porque eu não conseguia aula, primeiro é muito professor procurando aula, as 
aulas estão picadas, então eu fiz inscrição em várias diretorias esse ano para eu poder não 
ficar sem emprego, apesar de falar que não tem professor, no começo do ano não tem aula 
para todos esses professores. Em Itapevi eu fiz a inscrição, por ventura eu vim na atribuição, 
peguei aula aqui e fiquei, é muito longe da minha casa, sim é longe da minha casa, mas eu não 
consegui aula naquela região então tive que me deslocar. 

Pergunta: Você já conhecia a região aqui ou não? 

Professora C: Não nunca vim. Justamente por conta que eu achava que o deslocamento para 
mim seria fácil, onde tem trem eu consigo chegar à minha casa, porque em Pirituba tem 
estação de trem. 

Pergunta: De que forma a escola pode ser um espaço de aprendizagem? Pensa em todos os 
aspectos que você disse sobre gestão, trabalho docente, relação entre os profissionais da 
educação, os que estão envolvidos na educação. 

Professora C: A escola é um local de aprendizagem, sempre foi e acredito que é o que todo 
docente vai sonhar. A escola é um local de aprendizagem a partir do momento em que todo 
mundo trabalhar em prol disso, aí sim. Tem que mudar, tem que mudar muito, quando fizer 
uma reestrutura direito ai vai mudar. 

Pergunta: Você acha que essa reestrutura está em nível administrativo? 

Professora C: Está em nível administrativo, eu penso que está em nível administrativo. 

Pergunta: Quais são suas perspectivas, como é que você se vê na profissão? Como é estar na 
profissão docente?  

Professora C: Hoje, eu ainda não cheguei naquilo que eu gostaria de chegar, ainda não me 
sinto segura, não sei se um dia eu vou estar segura, ainda tenho meus medos, toda vez eu 
tenho medo, eu preparo minha aula, leio tanto livro que no fundo eu acabo dando aquilo que 
eu nem li. Eu me preparo para dar aula, eu não entro na sala de aula sem minha pasta, eu 
preparo mesmo a minha aula, mas ainda me vejo em processo de aprendizagem, ainda estou 
aprendendo, ainda tem muita coisa, eu sempre vejo aquela TV Escola, sempre vejo aulas de 
outros professores, eu acho muito interessante você ir ver a aula de um colega, mas acho que 
nenhum colega gosta muito. 

Pergunta: Será que essa impressão, de repente não é por causa da sua impressão inicial lá no 
Rodrigues Alves? 

Professora C: Não, não sei não, viu. Eu já tive estagiário na minha aula, eles gostaram porque 
eu sou muito palhaça, muito brincalhona, apesar de eu ter a carranca, eu brinco muito na sala, 
eu ‘tiro’ muito os alunos, então eu acho que talvez seja isso. É legal você assistir aula de outro 
professor pra você tentar captar, eu faço muito isso, eu digo que eu sou igual civilização 
antiga, a civilização antiga ela não morre, ela vai absorvendo, uma vai absorvendo a outra, e 
eu vou absorvendo tudo, sou igual esponja. 

Pergunta: O período de estágio não teria essa função? Ter um professor como modelo, daquilo 
que eu quero e daquilo que eu não quero, não tem essa perspectiva assim? 
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Professora C: Tem, a primeira impressão no meu estágio eu não queria ser daquele jeito, os 
alunos ficaram subindo daquele jeito em cima de mim, gritando. 

Pergunta: Como você vê o papel do professor hoje na sociedade?  

Professora C: O papel deles não está muito bom, não é uma profissão de status hoje, eu sinto 
falta, na época que eu comecei a iniciar eu falava “eu quero ser professora”, quem quer ser 
professora hoje? O governo está lançando campanhas para chamar pessoas para a docência, 
então quer dizer que o negócio não está muito bom né.  

Pergunta: Dentro da carreira docente, no governo estadual, qual é a sua perspectiva? 

Professora C: Tem que estruturar, com relação ao governo eu estou desanimada do estado. 
Vou fazer inscrição para o ano que vem, mas não sei se vou dar aula no estado ano que vem, 
porque eu não estou vendo muita vantagem na docência do estado, então eu vou fazer 
inscrição por uma eventualidade, mas será que eu vou trabalhar na docência do estado ano 
que vem? Ele está propondo várias medidas para tentar colocar professores capazes em sala 
de aula e está prejudicando, quer dizer, eu entrei faz pouco tempo, entrei em 2005, vou fazer 
essa avaliação agora, estão dizendo que se acaso eu pegar uma substituição e quebrar isso, 
como por exemplo, a professora voltar, eu não posso mais dar aula o ano que vem, então está 
esquisito. Eu não sei mais o que esperar do governo, eu não sei realmente o que o governo 
quer com docente, falta professores em sala, a gente vê que não tem professores, mas não tem 
concurso. Falta concurso público, mas você não passa no concurso, eu me formei em 2006, 
até agora eu não vi nenhum concurso. Eu presto todos os concursos que eu vejo em outras 
prefeituras, eu passei já em outras prefeituras, passei em Barueri, passei em Cajamar, tá certo, 
não passei dentro das duas vagas que tem, mas passei, mas enfim, o estado não abriu 
concurso.  

Pergunta: Você acha que seria interessante ser professor efetivo da rede estadual? 

Professora C: Sim, eu prestaria o concurso por conta da situação financeira, eu preciso me 
estabilizar, eu quero uma estabilidade financeira. Aí tudo bem, eu prestaria um concurso, por 
conta disso. O que me desanima na educação estadual são as políticas, a partir do momento 
que o governo abre concurso pra gente fazer, aí sim, você já está lá dentro, você já está 
empregado definitivamente, não tem que todo ano passar pela humilhação da atribuição, 
porque atribuição é uma humilhação. Você fica o dia inteiro ali, esperando pelo seu número, 
por conta da pontuação, e não tem a garantia de que vai sair empregado. Isso é uma 
humilhação, você se forma, mas não tem apoio, você está formado, está classificado dentro 
daquela diretoria, cadê o emprego pra você? Então falta o governo se estruturar para dar 
emprego para os professores, aí sim ele dá o suporte para plano de carreira pra você fazer 
curso lá dentro, para você conseguir esferas maiores, porque não adianta ele falar que o 
professor está mal qualificado, mas deixa ele entrar no emprego, trabalhar, dá curso para o 
professor fazer. É lógico que em toda profissão tem profissionais ruins e bons, mas você lança 
curso. A prefeitura ela sempre, não estou falando que ela seja melhor, o nível de 
aprendizagem está mesma coisa, mas a prefeitura dá cursos, o HTPC da prefeitura você acaba 
tendo um curso de docência, você acaba trabalhando o antes, o durante e o depois do aluno, 
você acaba vendo estratégias pedagógicas, e o estado não dá isso.  

Pergunta: Você está feliz na profissão diante de tudo isso? 

Professora C: Estou. Escolhi a profissão certa. Hoje eu digo que eu quero fazer uma 
complementação pedagógica, estou pensando para uma coordenação, mas eu gosto da sala de 
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aula, gosto daqueles problemas, daquelas brigas, daquelas intervenções todas, eu gosto muito 
da sala de aula, mas eu vou tentar também trabalhar na parte burocrática da escola.  

Pergunta: Tem perspectivas então de galgar planos maiores, continuar uma especialização? 

Professora C: Tenho, o que me falta mesmo é, lógico eu comecei a trabalhar agora, preciso 
me estabilizar para poder pagar um mestrado e continuar, porque senão não dá. O governo 
quer que a gente cresça mas a gente não consegue pagar um mestrado, um doutorado. Fica só 
ali, fica na perspectiva de ganhar o dinheiro, querendo mais aulas pra ter uma qualidade de 
vida melhor para você e para sua família, mas você não consegue atingir um degrau maior. 

Pergunta: Para encerrar, qual o motivo predominante na escolha da carreira do magistério: 1) 
mercado de trabalho; 2) prestígio social da profissão; 3) adequação às aptidões pessoais; 4) 
possibilidade de poder contribuir para a sociedade; 5) possibilidade de realização 
profissional? 

Professora C: A primeira seria mercado de trabalho, depois a possibilidade de realização 
profissional. Ao restante, contribuir para a sociedade, isso é muito utópico. Ainda está 
distante, talvez quando se adequar todas as normas quem sabe. 
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Entrevista Professora D 

 

22/10/2009 

Pergunta: Bom dia, professora. Como foi a sua trajetória escolar na infância e na 
adolescência? Como foi esse período? Você se lembra dele? Foi marcante?  

Professora D: Bom dia. Não foi muito positivo não, na minha infância eu fui muito fechada, 
eu não tinha muito contato, eu era muito presa, eu tinha irmãos mais velhos, vi muitas brigas 
em casa entre os irmãos, apanhava muito dos meus irmãos mais velhos, então na escola eu 
descontava isso, então eu não tinha amigo, eu não tinha ninguém que se aproximava de mim, 
porque tudo para mim eu resolvia na porrada, tudo no braço. As meninas, então, morriam de 
medo, se afastavam e nem olhavam na minha cara, já os meninos se falassem que eu era 
bonita apanhavam, se falassem que eu era feia apanhavam também, então eu não tinha muito 
contato. 

Pergunta: Você não tinha amigos então? 

Professora D: Não. 

Pergunta: Em relação às matérias, você era uma boa aluna? 

Professora D: Eu era uma boa aluna porque eu não tinha amigo pra conversar, pra atrapalhar a 
aula, então eu era uma boa aluna porque eu só tinha aquilo pra fazer, não tinha contato na 
sala. 

Pergunta: Você sempre estudou escola pública e regular, houve alguma interrupção no seu 
ensino fundamental ou médio? 

Professora D: Não, não houve, foi direto. 

Pergunta: Você concluiu o ensino médio com quantos anos? 

Professora D: Em 2002, com 17 anos. 

Pergunta: Em relação à participação da sua família na escola, como foi isso? Seus pais se 
envolviam, participavam?  

Professora D: Na realidade a minha mãe teve sete filhos, e só um dava dor de cabeça, então na 
reunião desse ela já sabia que ela ia para passar vergonha, na dos outros ela já não ia, porque 
os professores sempre falavam assim “a mãe de quem não precisa vir, vem”, é o que acontece 
hoje né, então ela não ia mais às minhas reuniões e nas reuniões dos demais irmãos, ela não 
costumava ir. 

Pergunta: Você sentia falta disso ou não? 

Professora D: Na realidade não, porque era sempre a mesma coisa às vezes eu estava lá 
presente e falavam “mãe de quem precisa vir, não vem”, era sempre a mesma coisa. 

Pergunta: Você via algum incentivo de seus pais na educação, eles se preocupavam, por 
exemplo, incentivo para ir à escola e estudar? 
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Professora D: Eu acho que não, eu não sei se eu era muito madura, mas minha mãe não 
precisava controlar isso, nem caderno ela olhava, eu agia por conta própria na realidade.  

Pergunta: Você estudou aqui45? 

Professora D: Eu estudei na escola Paulo de Abreu46, da primeira série até o é o terceiro 
colegial. 

Pergunta: Você mora aqui no bairro desde pequena? 

Professora D: Sim, eu morava de frente pra escola, então não tinha como, até tentei fazer 
minha mãe transferir algumas vezes, mas não deu certo.  

Pergunta: Você fazia passeios na sua infância? Passeios com sua mãe, com seu pai, com sua 
família, que tipo de passeios vocês faziam?  

Professora D: Na realidade com minha família a gente passeava mais para a casa de outros 
familiares, visitar avó, visitar o tio, esses eram nossos passeios. 

Pergunta: E cinema, teatro? Você se lembra da sua experiência de teatro, de museu, passeios 
culturais, você lembra quando você começou a ter contato? 

Professora D: Depois que eu virei ‘dona do meu próprio nariz’, porque até então quando tinha 
excursão para ir para esses lugares na escola, sempre tinha que pagar alguma coisa e minha 
mãe com sete filhos achava impossível, porque pagava para um e todos queriam ir. 

Pergunta: Quando você casou isso mudou? 

Professora D: Então, daí eu comecei a tomar as rédeas da minha vida e eu ia onde eu queria, 
daí que eu comecei a ter contato. 

Pergunta: Qual a formação dos seus pais? 

Professora D: O meu pai fez até a 4ª série, daí ele tentou fazer supletivo da 5ª série, mas achou 
que não valia mais a pena pela idade dele. A minha mãe fez até o primeiro colegial. 

Pergunta: Não concluiu ainda o ensino médio.Você acha que ela volta? 

Professora D: Não, concluir? Jamais. A minha mãe é a verdadeira dona de casa, ela não pensa 
em trabalhar fora, faz o crochê dela, reboca, constrói, mas estudar não, ela não quer. 

Pergunta: Você gostava de ler quando era criança, adolescente? 

Professora D: Gibi, só gibi. Se o professor mandasse a vontade passava. Eu gostava de ler 
gibi.  

Pergunta: Você disse que antes de ingressar na carreira docente teve outras funções, você 
trabalhou em outros lugares, quais foram essas funções? 

Professora D: Desde pequenininha eu olhava criança, olhava a do vizinho, olhava a do outro 
vizinho e ia de boca em boca e eu olhava criança sempre. Quando eu comecei a fazer 
amizade, isso já no primeiro colegial, porque até o primeiro colegial eu realmente não tinha 
amizade, uma das meninas que fez amizade comigo ela é neta de uma senhora que tinha uma 
                                                            
45 Na escola em que ocorreu a entrevista, localizada em Itapevi, na qual a professora tem aulas atribuídas. 
46 Escola bem próxima de sua residência e da escola que a professora ministra aulas. 



134 
 

 

loja no centro de Itapevi, daí ela me chamou para trabalhar lá e eu fiquei lá uns quatro ou 
cinco anos trabalhando com ela de balconista.  

Pergunta: Então você fez o ensino médio noturno? Todo noturno? 

Professora D: Isso, todo. 

Pergunta: Você saiu de lá para lecionar não? Quando foi essa mudança, você saiu dessa área 
para ir pra carreira docente? 

Professora D: Olha, quando eu comecei a trabalhar nessa loja, uma das netas fazia faculdade 
de Letras e eu tinha terminado o colegial. Terminei em 2002, daí minha patroa na realidade 
me incentivou a entrar [na universidade], ela falou pra mim o seguinte, ela me pagava 
pouquinho e falou “se você fizer uma faculdade eu aumento seu salário” e como a minha mãe 
não tinha condições de me ‘bancar’, jamais com sete filhos, daí eu aproveitei a oportunidade, 
e como era o curso mais acessível e eu já pensava em ser professora desde criança, falei “é 
aqui mesmo que eu vou”.  

Pergunta: Como foi então a sua caminhada para o ensino superior? Você concluiu em 2002 o 
ensino médio, em 2003 você já ingressou no ensino superior? 

Professora D: Isso, em 2003 eu já tava no ensino superior, exatamente. 

Pergunta: Então você teve um intervalo mínimo que foi o incentivo da sua patroa. E o curso 
de Letras por ser mais acessível, conte melhor sobre sua escolha?  

Professora D: Então, eu escolhi por ser mais acessível, enquanto criança eu pensava e gostava 
da profissão, até hoje eu gosto, mas se fosse pra eu escolher, se eu tivesse condições 
financeiras é óbvio que eu faria uma melhor assim, no sentido financeiro mesmo.  

Pergunta: Outra faculdade? O que por exemplo? 

Professora D: Exatamente, eu acho que algo mais voltado para a área de enfermagem, alguma 
coisa assim.  

Pergunta: Então foi por que era acessível financeiramente ou por causa do curso? 

Professora D: Financeiramente. Eu fiz porque, pela intenção já desde criança, eu falei acho 
que não vou me arrepender e também por ser mais acessível também.  

Pergunta: pelo valor ou pelo curso, pela facilidade do curso? Você estudou em Cotia, na 
FAAC, era um curso oferecido pela universidade, fácil acesso, perto de onde você morava, e 
lá nessa universidade tem outros cursos, por que escolheu o de Letras? 

Professora D: Isso na FAAC era o lugar mais próximo até então. O curso de Letras porque 
como a minha patroa se ofereceu para aumentar o meu salário eu falei “não vou explorar 
também”, então eu escolhi um que não ‘forçasse tanto a barra’. 

Pergunta: Era o mais barato? 

Professora D: Sim, era o mais acessível. 

Pergunta: Ela pagou todo o curso? 
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Professora D: Na realidade ela não pagou, ela aumentou realmente o meu salário em carteira 
pra eu poder fazer isso. 

Pergunta: Você mesma pagava? 

Professora D: É. Eu chegava com meu boleto entregava na mão dela, já ia junto com as contas 
dela e ela me dava vinte ou trinta reais que sobravam do meu salário. 

Pergunta: Por todo o tempo que durou a faculdade? 

Professora D: Não, porque depois eu consegui bolsa da Escola da Família. 

Pergunta: Você trabalhou no Projeto Escola da Família? 

Professora D: Eu fiquei um ano e meio, mais ou menos, na Escola da Família. 

Pergunta: Você iniciou o curso superior com quantos anos? 

Professora D: 17 ainda. 

Pergunta: Quais eram as suas expectativas em relação à carreira docente quando você estava 
cursando Letras? O que você pensava em ser professora? Você disse que enquanto criança, 
tal, queria ser professora e tudo mais, mas efetivamente no curso como você via? 

Professora D: (Risos) Na realidade durante o curso eu evitava pensar nisso, eu nem pensava 
como ia ser, no primeiro ano a minha patroa falava pra mim assim “duas coisas você não pode 
fazer enquanto estiver na faculdade: casar e engravidar”. No primeiro ano eu fiz as duas, 
então eu ficava naquela coisa de só manter a faculdade, como que eu vou continuar a 
faculdade, como que eu vou manter, grávida e casada, como que eu vou continuar, então eu 
não pensava na vida como professor não. 

Pergunta: Tem algum profissional da educação na sua família ou não? 

Professora D: Não, só eu sou professora. 

Pergunta: Você lecionou antes de se formar? Você se formou em 2006.  

Professora D: Em 2006, eu comecei três meses antes.  

Pergunta: Como foi essa experiência logo que você começou na carreira, você entrou na sala 
de aula? 

Professora D: Na realidade, quando eu comecei a fazer estágio eu já fiquei meio assustada. Eu 
fiz estágio com uma professora bem durona, sabe, e ela falava pra mim assim “você é nova, 
desiste”, ela o tempo todo me mandava desistir, eu ia fazer estágio e ela falava “desiste”. 

Pergunta: Em qual escola você fez o estágio? 

Professora D: No Paulo de Abreu também. Com os outros não, a maioria dos outros 
professores me deu aula, então os do ensino médio que eu fiz estágio não falavam isso, até 
assinavam sem eu ir e tudo, mas a ela me mandavaeu desistir. Eu ficava meio assustada, 
fiquei meio com medo de começar, tanto é que eu comecei tardinho já. 

Pergunta: Por que tardio? Você já estava no final, concluindo o curso. 
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Professora D: Eu já estava no fim do curso quando comecei. A maioria se matriculava e 
começava a dar aula como eventual. 

Pergunta: Você deixou para iniciar no final do curso? 

Professora D: Eu não, estava esperando pegar o diploma para dar aula como eventual (risos). 

Pergunta: Você acha que esse período do estágio te ajudou a se motivar ou desanimou a 
permanecer no docência? 

Professora D: Acho que eu fiquei mais um pouco desanimada, não incentivou, não ajudou 
muito não. Ainda mais que eu já fiz o estágio contrariada, porque eu sempre pensei assim, se 
assistir um professor dando aula ensina a ser professor, eu sairia no terceiro colegial formada, 
porque assisti professor a vida inteira, então eu já fui meio assim pro estágio, meio forçada. 

Pergunta: Mas a observação e fazer análise do trabalho do professor? Na faculdade você teve 
um acompanhamento de um professor orientador do estágio te orientar no estágio? 

Professora D: Tive. Ele acompanhou meio que distante. Eram muitos alunos, muito curso, a 
faculdade nova, então não dava para ter aquela dedicação, então ele instruía pouco, acho que 
muito pouco. 

Pergunta: Foi de uma das primeiras turmas da FAAC? 

Professora D: Isso, acho que a segunda turma que se formou. 

Pergunta: Queria que você falasse um pouco da sua formação inicial, sobre as disciplinas, do 
conteúdo da língua portuguesa e de inglês e da sua formação pedagógica. O que você lembra, 
acha que foi um curso bom? 

Professora D: Eu acho assim, foi um curso bom sim, eu tinha ótimos professores, só me senti 
meio perdida no começo porque todo mundo sabia mais do que eu, mesmo eu tendo sido 
aplicada tudo, eu entrava lá e sentia que todo mundo sabia mais do que eu, o professor 
começava sempre onde eu não onde eu parei, muito mais longe que isso, eu que tinha que 
correr atrás. Fora isso, quando eu comecei a me localizar, a correr atrás do prejuízo, daí eu 
percebi que os professores eram realmente muito bons e que a maioria dos alunos que 
chacoalhava a cabeça e fazia de conta que estava entendendo, não estava entendendo nada, 
então fui me sentindo mais segura e realmente o curso foi bom sim.  

Pergunta: Quanto à parte das disciplinas pedagógicas, Psicologia da Educação, Didática, você 
acha que te deu um suporte para a tua prática em sala de aula?  

Professora D: Eu acho que não, porque eu não guardo muito sobre essas disciplinas, acho que 
não foi uma coisa tão interessante, tão marcante para mim.  

Pergunta: Você se lembra de quando iniciou em 2006, efetivamente você entrou como 
eventual ou aulas livres?  

Professora D: Foi em 2007, era uma turma de reforço. 

Pergunta: Qual foi a sua experiência? Reforço normalmente são turmas pequenas. 

Professora D: Geralmente são turmas pequenas, mas primeiro a impressão como eventual, que 
já é meio difícil o respeito e tal. Quando eu peguei essas aulas de reforço, ainda assim eu me 
sentia a eventual, porque era numa escola que eu não conhecia os alunos, que eu nunca tinha 
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trabalhado, eram de seis salas, por exemplo, seis 6ª séries, cinco alunos de cada sala, e batiam 
o sinal, e no dia de reforço, cinco e meia batia o sinal para liberar as salas e eu tinha que 
‘caçar’ alunos sem conhecê-los na escola. 

Pergunta: Você tinha que procurar os alunos? 

Professora D: Eu tinha que procurar os alunos na escola e muitas vezes eles falavam para eu 
chegar antes, eu chegava antes, daí subia nas salas para retirá-los da sala, para eles não 
passarem por mim, eu não conhecia, eles podiam passar por mim no corredor, bater no meu 
ombro e ir, pra mim era indiferente. Então eu subia para tirá-los da sala e batiam o sinal 
adiantado, não adiantava nada, eu ficava lá com dois ou três alunos. 

Pergunta: Então foi essa a sua experiência inicial? Que imagem você tem disso? 

Professora D: É uma imagem... Não sei. Até porque eu pensava “estou aqui para ajudá-los e 
eles estão me vendo como uma inimiga, eles estão fugindo de mim”, eu achava um absurdo, e 
a escola não apoiava, não ajudava, não tinha suporte.  

Pergunta: Qual escola? 

Professora D: Foi no Raul Briquet, uma escola central. 

Pergunta: Sobre sua experiência como eventual, fale um pouquinho. Logo que você entrou, o 
primeiro dia de aula? 

Professora D: Primeiro dia de aula eu fui torcendo para vir todos os professores, até hoje de 
vez em quando eu faço isso, torcendo para professor não faltar, e quando eu vi que ia faltar 
não tinha jeito, que a escala estava correndo e ia chegar a minha vez eu pensei “que seja pelo 
menos 5ª série”. 

Pergunta: Por que 5ª série?  

Professora D: Eu sempre achei mais fácil lidar com pessoas mais novas que eu, que eu 
passava uma imagem de um pouco mais de respeito, agora eles me viam lá na escola, com 
vinte e poucos anos, cara de menos, achavam que eu era colega de classe, que respeito eu ia 
ter, entendeu? Até hoje, já me bloquearam no portão perguntando para que sala eu ia, com 
quem eu ia falar, então já teve funcionário de escola que não quis abrir o portão para mim até 
eu falar que era professora, entendeu? Se funcionário fazia isso, imagina aluno, como que ele 
ia me ver? Daí chegou na hora e eu fui para o terceiro colegial, eu entrei na sala igual vara 
verde, tremendo, não sabia nem o que fazer, respirei fundo e pensei é agora ou nunca, eu não 
sei se eles notaram, mas eu estava com medo... 

Pergunta: Você tinha um material preparado, como era?  

Professora D: Tem esse detalhe também, você tem que ter material preparado para todas as 
séries, porque é assim, o fulano faltou, você não sabe em que sala você vai, se vai na quinta 
ou se vai no terceiro colegial, daí do nada alguém vira e falam “o terceiro”, então você tem 
que ter disciplina para tudo. No primeiro dia eu não tinha, quando me avisaram em cima da 
hora que eu fui procurar, eu tinha que procurar alguma coisa. 

Pergunta: Não teve nenhuma orientação da coordenadora ou de alguém? 
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Professora D: Não, de ninguém, nem dos outros eventuais, porque você entra numa escola o 
eventual te vê como rival, então eles não te dão um toque ou uma ajuda, nada, é difícil um 
eventual que te ajude no primeiro dia. 

Pergunta: E o professor da escola? Professor que já tem um pouco mais de experiência para 
ajudar um eventual? 

Professora D: Na realidade, eu acho assim, é igual com aluno, tem professor que olha para 
você e não vê a sua angústia, não nota que você está precisando de uma ajuda, se você não 
chegar e falar “olha, eu estou desesperada” ele não nota, então pra eles, acho que nem me 
notaram na sala, quem dirá que eu estava desesperada.  

Pergunta: O que você atribui isso?  

Professora D: Eu acho que professor é muito individualista. Está mais preocupado com seu 
problema do que com o dos outros. Até hoje eu tenho essa mesma impressão. Não ficaram 
com falta? Não pode por eventual na aula deles... Agora nós, eventuais, estamos aqui 
reunidos, vamos sair sem dinheiro nenhum no bolso, e lá na escola onde a gente trabalha 
ninguém vai jogar uma aulinha para segurar o dia pra gente, a gente perdeu de assinar o 
ponto, perdeu o dinheiro, porque, porque o governo não enxerga os eventuais. 

Pergunta: Então o problema grave do eventual não é nem com o próprio aluno?  

Professora D: Não, o aluno, eu acho assim... O aluno pode ver, ontem tive problema na 6ª 
série B, foi com professor titular, não foi com o eventual, entendeu? Então o aluno ele é o que 
o professor faz, se o professor chegar lá com cara de tonto ou com cara de que fala amém para 
tudo, é claro que os alunos vão pintar e bordar, vão pedir para ir ao banheiro toda hora, é 
óbvio, então de certa forma do jeito que você se põe e se impõe na sala de aula. 

Pergunta: O aluno se posiciona conforme o professor? 

Professora D: Exatamente, nunca um aluno me faltou com respeito por eu ser eventual, nunca, 
e quando eu escuto, por exemplo, eu estou no corredor, encontro aluno e pergunto por que 
está fora da sala e eles falam “é aula de eventual”, eu falo “mas eu também sou eventual”, eles 
falam “mas você é diferente”, mas porque essa diferença, eu sou eventual. Vem de muito mais 
longe, é muito mais longe, o governo vê o eventual assim, o governo vê o eventual de forma 
ridícula. 

Pergunta: Por que não tem um trabalho especifico, sério, um projeto, que realmente envolva o 
professor eventual? 

Professora D: O eventual não é respeitado não é pelos alunos não, eu canso de falar isso, é por 
professores, por coordenação, por direção, pelo governo... O eventual é mal tratado, o 
problema não é aluno. 

Pergunta: Você teve uma experiência como eventual muito grande, de 2006 até 2008. Você 
lecionou, teve as aulas de reforço. Você pegou aula em 2009 como professora de inglês, é 
isso? 

Professora D: Exatamente, maior carga como eventual e aula em 2009. 

Pergunta: Tem diferença no seu trabalho como eventual e como professora titular? 
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Professora D: Na realidade, da minha parte não tem diferença, mas com relação à disciplina 
sim, até porque tinha professores que brigavam para a gente trabalhar a mesma disciplina, por 
exemplo eu sou professora de português e inglês, mas eu entro numa aula de português e 
inglês como eventual e não posso trabalhar isso, porque o professor não quer, como se eu 
tivesse culpa de o aluno escrever na matéria dele, ou de o aluno, quando ele fosse explicar 
algo e o aluno falar que já sabia por que eu havia explicado, então eu tinha que estar sempre 
em atraso, eu era uma espécie de... eu só fazia revisão, eles aprenderam equação do primeiro 
grau, na 8ª série ou primeiro colegial, daí eu entro no terceiro e dou equação do primeiro grau, 
porque eles já não lembram e porque não atrapalha o professor. 

Pergunta: Você já está no terceiro ano de docência, vamos fazer uma escala das suas 
dificuldades, você aprendeu bastante coisa, tem aprendido bastante coisa e o que eu queria 
saber é se você pudesse elencar as dificuldades no seu trabalho, nesse inicio de carreira, o que 
você apontaria como principais dificuldades? 

Professora D: São muitas dificuldades, mas o que chama mais a atenção é a falta de união 
entre os próprios professores, entre direção, entre todos os docentes, e até com relação ao 
conteúdo. Depois dessa apostila47, por exemplo, eu dou aula de inglês para a 5ª série, acho 
que cortou muito, pulou muita coisa, seguindo a apostila chega lá no fim da apostila está 
pedindo conteúdo que para isso eles precisavam de outro conteúdo que eles não tiveram 
porque não era para passar, então a gente tem que buscar muita coisa fora, vai fazer uma coisa 
tem que voltar em outra milenar para poder dar continuidade no conteúdo. Então acho que são 
duas coisas: é alguém ficar controlando o que você tem que passar, isso é um controle, e a 
falta de união entre os professores. 

Pergunta: Como você vê a relação com os alunos? 

Professora D: Eu não tenho problemas com aluno e até se tivesse eu acho que a união entre os 
professores resolveria muitos problemas com os alunos, porque um aluno vem falar de você 
para mim, se tem união eu vou falar “é contra qualquer ética você falar de fulano para mim, 
não vou concordar com você e nem com o professor, eu não sei a situação, eu não sei o que 
aconteceu”, mas não por falta de união, ou porque você é mais nova ou mais bonita, alguém 
tem sempre que apoiar o aluno errado, o aluno fala mal da fulana de tal professor que se 
incomoda com ela diz “é verdade?”, concorda com o aluno. Então acho que os maiores 
problemas dentro de sala de aula com aluno seria resolvido com a união entre os professores. 

Pergunta: Essa união você diz em relação das questões éticas e de, às vezes, de auxilio, por 
exemplo? 

Professora D: Exatamente, e até porque, por exemplo, tem um aluno que não se dá com cinco 
professores, mas se dá com dois ou três, será que esses dois ou três não podem ir 
incentivando, influenciando o aluno para ele aprender a gostar dos demais? Mas o processo é 
o contrário, fazem o contrário. 

Pergunta: Você acredita que, para a sua aprendizagem, a escola é um espaço para 
aprendizagem? Como que a escola pode ser um espaço para a sua aprendizagem como 
professora? Como é que ela te ajuda no teu crescimento profissional? 

Professora D: Na realidade, essa aprendizagem está um pouco bloqueada, porque não tem 
muito acesso aqui não, acho que a gente tem pouco acesso à educação dentro do próprio meio 

                                                            
47 Material elaborado pela Secretaria da Educação de São Paulo e distribuído aos alunos da rede a partir de 2009. 



140 
 

 

de educação, como se a gente tivesse aqui só para ensinar e não precisasse saber de mais nada, 
então acho que a gente fica meio por fora de muitas informações. 

Pergunta: Você tem vontade de continuar estudando? 

Professora D: Eu tenho vontade. 

Pergunta: O que você pensa em fazer? 

Professora D: Eu ainda não voltei, primeiro por causa das finanças e segundo porque eu ainda 
não estou certa, fico em dúvida, ainda com essas “palhaçadas” que o governo está fazendo eu 
fico até em dúvida se eu vou ficar na área da educação. 

Pergunta: Quais são suas perspectivas em relação à carreira docente dentro do estado de São 
Paulo? Como você se vê na carreira dentro do governo estadual? Você pensa em permanecer? 
Você sabe que vão ter algumas provas de seleção, como vê isso? 

Professora D: Eu acho assim, o governo ultimamente anda humilhando o professor, eu acho 
incrível a gente estudar tanto para chegar aqui e ser humilhado, ser excluído, porque é isso 
que vai acontecer com essa prova, os professores vão ser excluídos, os alunos vão passar pela 
gente no corredor, aos que não passarem na prova e vão achar que o professor é mais burro 
que ele, porque ele está afastado porque não passou numa prova.  

Pergunta: Você não acha que é um meio de selecionar para melhor? 

Professora D: Não. É humilhante, eu acho que é pra piorar a situação, está certo que tem 
professores que tem que parar, dar uma analisada e falar “colega, você não está agindo”, tem 
professores que não estão nem aí, só quer ficar de licença, só quer fazer greve, não quer 
trabalhar, essa é a realidade, só quer mesmo o dinheiro, mas tem professores bons que 
quererem trabalhar. Estão querendo tirar isso, estão desanimando esses. Se o intuito é bom, se 
é de peneirar e tirar aqueles que não prestam, vai cair muita gente que presta também, então 
acho que é muito humilhante sim. 

Pergunta: Você pensa em permanecer na carreira? 

Professora D: Então, eu ainda ando meio em dúvida, eu não sei o que esperar depois dessa 
prova. 

Pergunta: Mas e por vontade? Você tem prazer em estar nessa carreira? 

Professora D: Eu gosto, eu me dou bem com os alunos, até os mais difíceis eu tento me 
aproximar. Então pelos alunos eu gosto e ficaria. 

Pergunta: Como você se vê daqui alguns anos como professora? 

Professora D: É difícil saber hein, será que eu não vou ficar ranzinza igual aos outros? (Risos) 

Pergunta: Mas você está otimista ou pessimista com a educação? 

Professora D: Eu estou pessimista, eu estou vendo que o aluno passa pela escola e não leva 
mais nada junto com ele, não leva bagagem nenhuma, o governo está empurrando. Igual eu 
falo para os meus alunos, “vocês estão fazendo exatamente o jogo do governo, o governo quer 
um monte de gente tapada lá na frente para continuar mantendo eles no poder, e é isso o que 
vocês estão fazendo, vocês vem aqui, já que o governo falou que não reprova por nota, então 
vamos vir aqui relaxado mesmo, não fazer nada, vamos só vir à escola para ter presença 
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porque falta reprova”. Então, infelizmente eles estão vindo já instruídos de casa que a função 
é só vir à escola, então eles vem para ouvir música, para conversar, para pular muro, eles vem 
mesmo só para ter presença para passar de ano, aí chega na hora do conselho, está lá uma nota 
vermelha e dizem “põe azul”, mas ele não é aluno azul, ele não é um aluno bom, ele não faz 
nada. 

Pergunta: Se você tivesse a oportunidade de escolher outra profissão, você já falou da questão 
da enfermagem, mas outra profissão hoje, você já tem três anos, caminhando para quatro que 
você está na carreira, você escolheria ser professora? 

Professora D: Meio duvidoso, eu acredito que sabendo de tudo o que está se passando, 
sabendo dessa história do governo, com as dificuldades para se dar aula hoje, eu acho que 
não. Acho que não tem nada atraente, acho que só é professor quem gosta, quem vê 
vantagem, e ultimamente não está tendo nada atraente, alguns achavam atraente nem que 
fosse pelas abonadas, pelo direitos que tinham para faltar, agora não tem mais nada de 
atraente, até isso o governo vai tirar, então você olha numa sala de aula, é atraente ficar lá 
explicando para quem não quer aprender? É atraente você vir para a escola para professor 
ficar te desafiando, discutindo? O salário é atraente? Um aluno desses aí passa pela gente e 
não aprende nada, sai da escola, entra na faculdade, porque hoje entra na faculdade qualquer 
um que tenha dinheiro, é conseguir um dinheirinho que entra, não é porque é inteligente ou 
não, daí o coleguinha faz uma faculdade em outra área e ganha o triplo do que você está 
ganhando, então nem salário é atraente. 

Pergunta: Para encerrar, qual é o motivo predominante na escolha da carreira do magistério, 
se você pudesse assinalar uma das alternativas, qual delas você optaria como primeira opção: 
1) mercado de trabalho; 2) prestígio social da profissão; 3) adequação as aptidões pessoais; 4) 
possibilidade de poder contribuir para a sociedade; 5) possibilidade de realização 
profissional? 

Professora D: O problema é o seguinte, eu acho que tudo encaixa um pouquinho menos o 
prestígio social. (Risos) 

Pergunta: Você acha que hoje o professor não tem prestígio nenhum? 

Professora D: O professor é colega de classe para eles. 
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Entrevista Professor E 

 

22/10/2009 

Pergunta: bom dia, professor. Gostaria que você começasse dizendo um pouquinho da sua 
trajetória escolar na infância e na adolescência, o que você lembra-se desse período? Foi um 
período positivo ou negativo? 

Professor E: bom dia. Vou ser sincero, são poucas coisas que eu me lembro. 

Pergunta: O que, por exemplo, te marcou? 

Professor E: acho que é de todo mundo, brigas na escola, digo assim porque eu tive duas 
brigas feias na escola que foram com amigos de sala, meu temperamento nunca foi muito 
calmo, sempre foi meio tempestivo e o que acabou acontecendo, foram colegas que eu discuti 
e na escola mesmo tivemos nossas pequenas desavenças e foi passageiro. Era na 6ª ou 7ª 
série, no máximo. 

Pergunta: Dos professores que imagem você tem? 

Professor E: Digamos dos professores, o único que me deixou trauma foi um professor de 
geografia que eu tive. 

Pergunta: Geografia? 

Professor E: É, de certa forma foi uma referência que eu tive para não fazer o que ele fazia. 
Eu tive aula com ele durante uns quatro ou cinco anos, e durante esse tempo, pela manhã, toda 
segunda feira ele chegava bêbado na sala de aula. 

Pergunta: Você estudou aqui no município mesmo? Em que escola? 

Professor E: Sim, nessa mesma escola que dou aulas. 

Pergunta: Você mora próximo? 

Professor E: Eu estudei aqui até o primeiro ano do ensino médio.  

Pergunta: Da 5ª série até o primeiro? 

Professor E: Nem da 5ª, foi da 1ª série do fundamental I até o primeiro ano do ensino médio. 

Pergunta: Você teve cinco anos de aula com o mesmo professor e a experiência, como foi? 

Professor E: Foi péssima.  

Pergunta: Mesmo assim, foi ser professor? Você cursou até o primeiro ano sem interrupção? 

Professor E: Sim, direto. No primeiro ano eu comecei a trabalhar em uma empresa em São 
Paulo e eu tive que adaptar melhor o meu horário, porque eu sempre estava chegando à escola 
atrasado, mudei para outra escola no centro de Jandira, não era nem de Itapevi, e fiquei ali 
durante o término do ano letivo e fiz mais um ano, que foi o segundo, novamente mudei de 
emprego e comecei a trabalhar a noite e aí tive que mudar no último ano para escola que 
tivesse de manhã. Foi o último ano que eu falo que foi o melhor de todos. 
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Pergunta: Foi o melhor de todos os anos, por quê? 

Professor E: Porque o que acabou acontecendo, tudo o que eu não tinha visto eu tive a 
oportunidade de rever, aí eu descobri estudando de manhã era melhor do que estudando a 
noite. 

Pergunta: Então você atribui mais a você do que ao próprio ambiente escolar? Ou o próprio 
ambiente favoreceu para que isso acontecesse? 

Professor E: As duas coisas, porque o que acabava acontecendo aquela gana de eu querer 
terminar logo os estudos e pela dificuldade que eu tinha, não ter mais aquela disposição de 
tempo para estudar, eu acabava me dedicando um pouco mais.  

Pergunta: Então você teve melhor desempenho. Você falou que começou a trabalhar no 
ensino médio e teve essas mudanças de horários e tal, qual foi o seu primeiro trabalho? 

Professor E: Primeiro trabalho eu fui ajudante geral numa empresa de informática.  

Pergunta: Em São Paulo? 

Professor E: Não, foi em Barueri. Eles eram técnicos em informática e faziam limpeza a seco 
na aparelhagem.  

Pergunta: Você concluiu seu ensino médio com quantos anos? 

Professor E: Com 19 anos.  

Pergunta: Logo ingressou no Ensino Superior? 

Professor E: Não, fiquei quatro anos sem estudar nada, só trabalhando. Ai quando me deu um 
lapso eu falei “tenho que voltar a fazer alguma coisa”. 

Pergunta: Em relação a sua família, tinha uma participação efetiva nesse período escolar do 
ensino fundamental e antigo ginásio? Como era o envolvimento dos seus pais, da sua família 
na sua educação escolar? 

Professor E: 20%.  

Pergunta: Por quê? 

Professor E: Porque o que acabava acontecendo, meus pais fizeram até a 2ª e 3ª série, então 
muitas das vezes que eu pedia auxílio não conseguiam me ajudar. 

Pergunta: Você acha que eles não tinham instrução para poder te auxiliar?  

Professor E: Como eu nunca fui de ter muitos problemas de disciplina na escola, então caso 
de eles aparecerem na escola era só no final do ano.  

Pergunta: Para fazer a rematrícula? 

Professor E: Pra fazer rematrícula. 

Pergunta: Mas como você via o incentivo deles?  
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Professor E: Eu até falo assim, era aquela questão de honra, eles sempre falavam “eu não 
estudei, seus tios também não tiveram essa oportunidade, então, o mínimo que a gente quer 
estar proporcionando para você é isso, que termine os seus estudos”. 

Pergunta: Eles tinham essa concepção de que era importante? 

Professor E: Era importante e até acho interessante porque eles sempre falavam que eu 
gostava muito de estudar, só que muitas vezes eu não pensava “eu gosto de estudar?”, eu 
sempre estudava pensando no futuro. 

Pergunta:Você já tinha essa perspectiva de futuro profissional? 

Professor E: Já, meu sonho era trabalhar como oceanógrafo, só que aí não deu muito certo. 

Pergunta: Mas você tinha noção do que faz um oceanógrafo? 

Professor E: Não, de início mesmo eu queria ser veterinário, gosto muito de animais até hoje, 
só que depois eu fui procurando saber sobre várias profissões e aí eu me identifiquei com 
essa, oceanografia, mas... 

Pergunta: Isso foi mais no ensino médio, no 3º colegial, que você não tinha um 
amadurecimento ou não? 

Professor E: Não, isso foi quando eu já estava começando a fazer o curso pré-vestibular em 
São Paulo.  

Pergunta: Ah, você já tinha concluído? 

Professor E: Já tinha concluído, estava pesquisando sobre o profissões, e aí foi quando eu 
achei essa e pensei “essa é a minha cara”, vou tentar fazer, só que eu já estava fazendo 
cursinho pré-vestibular há dois anos. 

Pergunta: Você fez cursinho? Onde você fez o cursinho? 

Professor E: Fiz ali no Vale do Anhangabaú, na verdade eu fiz para vestibular militar.  

Pergunta: Era gratuito ou não? 

Professor E: Não, totalmente particular, eu fazia todos os sábados das 7h às 16h. 

Pergunta: Você mesmo pagava? 

Professor E: Eu mesmo pagava, eu já estava trabalhando e então meu dinheiro era para isso e 
algumas outras coisinhas. 

Pergunta: Então você já tinha mais ou menos essa noção de que você precisava encontrar uma 
carreira, foi fazer o cursinho? 

Professor E: Exato, digamos que minha carreira profissional já estava, querendo ou não, 
sempre indo para o mesmo ritmo, eu já não estava aguentando mais. Eu sempre gosto de estar 
fazendo mudanças, não gosto de muita mesmice, a mesma coisa contínua, gosto de sempre 
algo novo, sempre estar mudando. Fazia pelo menos cinco anos que eu estava trabalhando 
com a mesma coisa. 

Pergunta: Em que você trabalhava nesse período? 
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Professor E: Trabalhava com alimentícios diretamente com o público, então lanchonetes, 
restaurantes, buffets, em tudo isso eu trabalhava.  

Pergunta: O que você fazia especificamente? 

Professor E: Trabalhei como garçom durante uns três anos, depois como auxiliar de 
almoxarifado, como estoquista, balconista.  

Pergunta: Sempre na mesma empresa? 

Professor E: Não, em empresas totalmente diferentes. Depois trabalhei como operador de 
caixa de lanchonete e restaurante, garçom de buffet e restaurante, então sempre era essas 
coisas. E o que acabava acontecendo, sempre que eu ia procurar emprego era na mesma área, 
podia aparecer vários outros, mas como eu já tinha experiência naquela área, automaticamente 
conseguia nela. 

Pergunta: Vamos agora pensar na sua carreira no ensino superior. Como foi a sua caminhada 
para o ensino superior? Você já trabalhava? Você disse que teve uma interrupção de quatro 
anos, fez cursinho nesse período e gostava da oceanografia. Como foi esse percurso?  

Professor E: Eu trabalhava na época como estoquista, numa empresa nacional, muito grande, 
boa mesmo, e o que acabava acontecendo, numa oportunidade, eu fiz inscrição para o 
vestibular, não era de oceanografia, era só geografia. 

Pergunta: Universidade pública ou privada? 

Professor E: Privada. 

Pergunta: Você se inscreveu para a USP para o curso de Oceanografia, vestibular da 
FUVEST? 

Professor E: Isto. Fiquei frustrado porque primeiro eu não achava que ia passar. Passei, só que 
quando eu fui ver todos os documentos bonitinhos para o primeiro semestre, eu vi que depois 
do primeiro semestre eu teria que desembolsar aproximadamente 10 a 15 mil reais para 
comprar vários aparelhos de mergulho. Eu até dei risada porque como eu queria estudar 
oceanografia se não sei nadar? Até aí tudo bem, mas eu não teria como continuar. 

Pergunta: Você nem tentou? Você nem começou o curso? 

Professor E: Nem comecei. Até falo que uma das grandes vantagens é que poucas pessoas 
conhecem o curso e foi o que ajudou bastante a me dar bem no vestibular, só que depois que 
eu fui ver as coisas, é uma carreira linda, seria o curso que eu iria amar fazer, só não foi 
possível. Fiquei frustrado e depois tive oportunidade de prestar vestibular numa privada, não 
fui ver resultado, com 30 ou 40 dias me ligaram avisando que eu teria de 3 a 4 dias para fazer 
a matrícula, porque senão ia perder a vaga, só que eu nem sabia que tinha passado. 

Pergunta: Como foi essa questão de você se inscrever na universidade privada? Você disse 
que alguém te incentivou? 

Professor E: Isso, na verdade foi assim, na mesma época que eu passei na pública, um ano e 
meio depois eu estava trabalhando como estoquista e comentei com a minha supervisora, que 
era nutricionista, que eu precisava estudar e me formar em alguma coisa, comentei o que eu 
tinha prestado. Ela falou que tinha um vestibular na FIEO e que achava que eu ia gostar, que o 
curso era geografia e estava muito próximo de oceanografia, mas eu disse que não ia fazer e 
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ela afirmou que eu ia fazer.  No entanto, ela já havia feito a minha inscrição, eu até achei um 
absurdo porque querendo ou não ela pegou os meus dados da empresa para preencher o 
formulário e levou para mim só o canhoto dizendo que a prova era no domingo, mas isso já 
era quinta-feira. 

Pergunta: Você fez a prova? 

Professor E: Eu fiz a prova 

Pergunta: E não quis nem saber o resultado? 

Professor E: É, porque eu não estudei nada, em três dias conseguir passar numa prova de 
vestibular, eu achava impossível, mas eu passei na prova e comecei a estudar. Depois de uma 
ou duas semanas ela me avisou que com o horário que escolhi para o curso, manhã, não teria 
como trabalhar. 

Pergunta: Você ganhou bolsa de estudo? 

Professor E: Ganhei bolsa, de início consegui 50%, pois os 10 primeiros alunos que 
passassem teriam 100% e os outros 10 teriam 50%. 

Pergunta: Você passou entre os 20 primeiros? 

Professor E: Passei em 18º lugar e eu consegui a bolsa de 50%.  Depois de mais dois ou três 
semestres eu prestei as inscrições de novo na faculdade e levei todos os documentos e 
consegui mais 25%. 

Pergunta: Você ficou com uma bolsa de 75% do curso? 

Professor E: 75% do curso, no final do curso eu estava com mais de 75%, tava com 80% de 
bolsa. 

Pergunta: Isso o motivou a concluir o curso? 

Professor E: Muito, porque eu estava pagando menos de um terço do valor da faculdade. 

Pergunta: Você lembra mais ou menos quanto era? 

Professor E: R$110,00 por mês. 

Pergunta: Então era um valor acessível para você? 

Professor E: Mais tranquilo, ainda mais no final do curso, porque tem muita coisa pra 
comprar, você quer fazer a colação e tudo mais. 

Pergunta: Você trabalhava paralelo ao curso? 

Professor E: Trabalhava. 

Pergunta: Com o quê? 

Professor E: Depois de três meses que eu comecei a estudar minha supervisora falou que eu 
teria que mudar de emprego porque a empresa só poderia me manter por esse tempo que é por 
lei e se desrespeitasse isso eu poderia entrar com ação judicial e ganhar a causa, o que é uma 
coisa que eu achava incrível, pois ela me deixava por dentro de tudo o que podia acontecer. 
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Trabalhei como operador de telemarketing por um período, por uns dois anos. Eu percebi que 
todos da minha sala já conseguiam aula e eu resolvi correr atrás disso. 

Pergunta: Você já estava com dois anos de curso? E concluiria com três anos? 

Professor E: Dois anos já concluídos e concluiria o curso com três anos e meio. Comecei a 
correr atrás de aula, demorou uns seis meses para eu ter um resultado, porque eu tive que 
correr atrás de documentação, inscrição e tudo, e estava num período que não tinha como 
fazer isso. Consegui fazer no meio do ano, assim que soube da inscrição eu fiz, vim até a 
escola e no mesmo dia me pediram os documentos e perguntaram se eu já estava com meus 
materiais para dar aula, mas eu não tinha nada, ainda precisava arrumar tudo direitinho, só 
estava ali para a inscrição, mas aí falaram que eu ia começar naquele momento e eu não 
estava preparado, pensando que eu ia chegar em casa todo feliz para falar pra minha família 
que ia começar a dar aula e ia virar professor, mas quando cheguei em casa já tinha dado a 
aula. 

Pergunta: Sua família te deu apoio nessa questão, você foi fazer curso de geografia, já tinha 
essa perspectiva de que se formaria professor?  

Professor E: eu falo que foi uma consequência boa, porque queira ou não eu acabei me 
apaixonando por isso, só que o meu intuito era ir para a área do bacharelado, mas em questão 
de algumas semanas eu me dei conta de que amo o que estou fazendo, vou continuar, não sei 
se tiver outra possibilidade acho que eu saio, mas por enquanto é isso o que eu quero. 

Pergunta: Conte como foi logo que você ingressou na docência. 

Professor E: Em questão de dias e olha que minha primeira experiência não foi das melhores, 
mas eu achava um negocio mágico, “poxa, professor”, na primeira aula que eu dei me senti 
meio frustrado, não pensava que eu era o professor da sala, as crianças me chamavam e ficava 
meio perdido, era interessante, mas quando cheguei em casa e falei que tinha ido fazer 
inscrição de manhã e já tinha dado aula para quatro salas, ninguém acreditou, ai expliquei 
para todo mundo como tinha acontecido e senti que pensavam “olha, meu filho é professor”. 

Pergunta: Com orgulho do prestígio da profissão. Você acha que ainda existe o prestígio 
assim na profissão do professor? 

Professor E: Existe, mas não para todas as classes sociais. 

Pergunta: Quem privilegia mais? 

Professor E: As menores, as mais baixas, por aquela ideia de que se está indo para a escola 
pra aprender e imagina o professor como um ser superior, não tanto hoje como há 10 anos 
atrás, mas já se imagina como ele pode mudar o futuro, como uma fada madrinha. A minha 
família tinha essa mesma perspectiva, “nossa, meu filho vai mudar, ele vai ser assim”. 
Querendo ou não a gente tem que assumir um posicionamento, mudar muitas coisas da nossa 
vida, tem um documentário que eu assisti que diz Ser professor é se tornar uma pessoa 
pública, você deixa de ter a sua vida particular, as suas coisas pessoais, tudo isso se torna 
totalmente público, onde quer que você esteja, em qualquer instante, qualquer dia, não 
importa. 

Pergunta: Você ingressou e não havia realizado o seu período de estágio? 

Professor E: Não, eu fui fazer estágio depois de oito meses que eu já estava lecionando. 
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Pergunta: Vou entrou como professor eventual? 

Professor E: Entrei como professor eventual, mas em três meses eu estava com aulas minhas 
em substituição. 

Pergunta: Como foi isso? 

Professor E: Foi coisa de outro mundo. Em três meses eu tive que aprender a preencher diário, 
tarjeta, projeto, tudo isso eu ainda não tinha visto na faculdade, eu entrei em pânico, porque o 
conteúdo para mim era tranquilo, eu já tinha um projeto feito, mas quando me deram o diário 
na mão e falaram: aqui põe conteúdo, aqui falta... 

Pergunta: Alguém te orientou para isso então? 

Professor E: Entrei em pânico, ninguém me falou nada, só me entregaram o diário e falaram 
pra preencher, e o pior, depois de quinze dias eu tinha que entregar a média da sala, eu não 
sabia se somava, subtraia ou multiplicava as notas. Entrei em desespero, ai em questão de dois 
ou três dias sentei com uma professora e ela me orientou e disse que as notas eram comigo, eu 
tinha que olhar aluno por aluno e tentar conhecê-los nesses dois ou três dias. 

Pergunta: Em que a professora te ajudou quando sentou com você? 

Professor E: Ajudou em como preencher o diário, em tudo, data, mês, conteúdo, o que pode e 
o que não pode fazer, ótimo, até aí foi tranqüilo, mas quando chegou no conselho, eu vi que as 
coisas não são nada do que a gente imagina. 

Pergunta: Por que, o que você imaginava e o que era? 

Professor E: Eu imaginava assim, os professores sentados conversando sobre um por um dos 
alunos, separadamente, e é totalmente diferente. 

Pergunta: Como funciona? 

Professor E: Começa primeiramente pelas problemáticas, mas eu não tinha como falar nada 
porque não conhecia os alunos, perguntavam para mim alguma coisa e eu falava “não sei, não 
conheço, só faz quinze dias que estou com a sala”. Perguntavam da média, e mais uma vez eu 
falava “não sei”. Precisou a coordenadora me ajudar a fechar o diário durante o conselho de 
sala, foi incrível, eu fechava nota, preenchia tarjeta e entregava tarjeta, a única coisa boa é que 
não tinha como errar. 

Pergunta: O seu período de estágio na verdade foi você dando aula? Você não teve um 
período de observação para aprender? 

Professor E: Tive sim, foi até engraçado porque eu estava dando aula e conversei com o 
professor, minhas aulas eram só no ensino fundamental, em seguida eu consegui quatro salas 
de ensino médio, mas ainda não estava com o estágio de ensino médio, perguntei para o 
professor se podia assistir uma das aulas dele pelo estagio, ele olhou feio para mim e disse 
que era melhor não, se eu quisesse poderia dar uma aula no lugar dele na sala dele, mas não 
autorizou que eu observasse a aula dele. 

Pergunta: você sabe o por quê ou imagina o por quê?  
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Professor E: Ele disse que não se sentiria à vontade com isso e que a sala estaria dando muito 
mais trabalho para ele porque já me conheciam como professor na unidade, então eles iriam 
querer se sobrepor à autoridade dele para se mostrarem para mim. 

Pergunta: Você acha que ele teve medo ou receio? 

Professor E: Eu acredito que sim, mas eu respeitei isso e tudo bem, algumas das atividades 
que ele fazia fora da sala de aula ele me convidava para participar, mas dentro da sala de aula 
ele não autorizou. 

Pergunta: Você teve alguma experiência que efetivamente conseguiu assistir alguma aula ou 
não? 

Professor E: Foi no final de uma aula que estava mostrando sobre o movimento interplacas 
dos continentes, era um professor de geografia, que até me deu umas técnicas para fazer 
alguns procedimentos. 

Pergunta: Esse professor autorizou numa boa? 

Professor E: Ele autorizou uma boa, mas depois disso acabou. 

Pergunta: Foi uma aula que você assistiu no seu período de estagio? 

Professor E: exatamente, uma observação, ele chegava para mim e dizia o que havia feito em 
sala de aula caso eu quisesse anotar, mas efetivamente eu não acompanhei a aula. 

Pergunta: Você acha que isso foi uma lacuna, uma falha, pensa que te ajudaria ou não? 

Professor E: Eu acredito que me ajudaria, mas não foi uma lacuna muito grande, porque eu já 
estava dando aula, eu aprenderia na prática, nem tanto na teoria, então na verdade foi uma 
lacuna que veio para o meu bem, porque eu já estava aprendendo, então no caso o que poderia 
despertar em mim mais o senso critico com relação ao professor do que realmente que viesse 
a me acrescentar. 

Pergunta: A profissão docente acabou sendo uma consequência do seu curso, nesses dois anos 
em que você ainda não tinha ingressado em sala de aula, quais eram as suas expectativas em 
relação à profissão? 

Professor E: Como professor nenhuma, nunca pensei que eu fosse dar aula, eu pensava que 
fazendo geografia eu podia estar trabalhando no IBGE e em várias outras empresas de 
pesquisas e mapeamento, que eu amo geografia física tanto de mapa quanto de clima, pensava 
em fazer minha pós em São Carlos em climatologia, o que iria me ajudar muito, viajar depois 
pra França e terminar meu mestrado lá, só que veio a necessidade de dar aula, porque na 
época eu ganhava R$400,00 por mês e isso me deixava em apuros. 

Pergunta: O que mais te motivou então foi a questão financeira? 

Professor E: Financeira. Todo mundo falava que eu podia tirar bem mais que R$ 400,00 por 
mês, falavam que mesmo que eu não gostasse era para tentar, caso não gostasse, tentaria 
conciliar o horário dos dois, porque eu trabalhava ate as 21hrs e poderia dar aula depois desse 
horário e continuar no emprego onde eu estava, só que não teve como conciliar com os dois. 

Pergunta: Você teve que sair do emprego e a tua opção foi entrar para lecionar? 
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Professor E: Tive que sair do emprego e resolvi lecionar, no primeiro mês eu fiquei frustrado, 
porque recebi menos de R$100,00. 

Pergunta: Gostaria que você então, diante de tudo que já apontamos de sua formação você 
falasse um pouco da sua formação inicial em relação a conteúdo e parte pedagógica, faz uma 
avaliação, que tipo de formação você teve, como você considera essa sua formação inicial? 

Professor E: Primeiro, com relação à parte pedagógica, foi incrível, pois foi apenas um ano 
em que tive. Os professores que lecionaram isso pra mim, me deixaram na mão.  Mas não 
pelo conteúdo, eles estavam dentro dos parâmetros normais, mas eles não tinham noção 
nenhuma da realidade, nenhum havia dado aula. Somente um havia dado aula, mas nunca em 
escola pública. Em cursinho pré-vestibular. Então ele tinha uma ideia de que a educação é um 
mundo mágico. E o que era muito interessante nisso. Ele era muito ignorante, e em nada tinha 
qualquer tipo de flexibilidade para ajudar as pessoas que não concordavam com ele. E o que 
mais me deixou assustado foi o que dois deles criaram essa nova apostila que foi passada para 
o estado no ano passado. Pois eles estão falando de algo que eles não têm noção. E no mesmo 
período, muitos dos trabalhos que eles pedem na faculdade é sobre livros didáticos, e um 
deles tinha acabado de lançar uma coleção. Se eu não gosto e não concordo com aquilo e não 
provam pra mim que eu estou errado porque não gosto ou não concordo, e só me criticam, eu 
procuro bater de frente. Peguei dois livros da coleção nova que esses professores haviam 
lançado e fiz meus trabalhos em cima disso. Fiz uma análise sobre novos livros de Geografia. 
Separei também livros antigos e fiz uma comparação e provei o que eu queria. Provei que ele 
não conhecia de geografia física e populacional. Ele entende muito voltado em algumas áreas 
específicas. O material dele continha muitas imagens e mapas que não condiziam com o tema 
tratado. 

Pergunta: Você falou que já se apaixonou, começou na docência e falou “é aqui que eu 
preciso ficar” conta um pouco dessa sua experiência do primeiro ano. 

Professor E: Bom, eu achava interessante porque eu estudava e sempre me perguntava na 
faculdade de como eu iria usar certos conteúdos. E quando eu cheguei na escola eu falava: eu 
não posso passar para os alunos o que eu estou aprendendo por que eles não vão absorver 
nada, não vão entender, se eu for explicar na mesma terminologia vai piorar a situação, então 
comecei aprender que eu tinha que estudar novamente 90% das coisas que eu não tinha 
aprendido, e assimilar pra poder passar pra eles. Com isso eu acabava me sentindo um pai ou 
um padrinho deles, pois ao mesmo tempo em que eu estava ensinando, eu estava aprendendo, 
gostando do que eu estava ensinando e eram cosias que muitas vezes eu não tinha visto na 
faculdade, e conteúdos que eu vi na faculdade, nos livros didáticos era mais simples, era mais 
fácil assimilar pelo livro. Quando saía um novo livro eu comprava, pois mesmo que não 
servisse aos alunos, ele me ajudaria na faculdade. E os professores questionavam de onde 
havia conseguido tais conteúdos. Muitas vezes eles desconheciam esses livros. Então que eu 
vi que era realmente muito gostoso.  

Pergunta: Mas foi tudo tranquilo ou houve problemas? Gostaria que você fizesse uma 
avaliação desses anos em que você leciona que é desde 2006 embora tenha tido sua formação 
em 2008. 

Professor E: Vou começar pela parte que eu acho pior, que é com relação ao que os 
professores falam que a gente vê na educação. Conforme se vai passando o tempo, se perde 
valores de professor e aluno. Eles diziam que como estou começando agora, não consigo ver a 
diferença de alunos de dez anos atrás e de alunos de 5ª série agora, e por coincidência eu 
tenho dado aula pra alunos de 5ª e 6ª série, 1º, 2º e 3º ano, e é notório isso, de um ano para o 
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outro é possível ver a diferença de comportamento, de educação de disciplina desses alunos.  
Uma queda de cerca de 20 a 50%. Uma falta de interesse não só dos alunos mas também dos 
pais, e disso dá pra se entender por que tantos professores estão frustrados, porque tantas 
coisas são jogadas na mídia de forma errônea. Mas a primeira desilusão foi olhar pra um 
aluno, achar que ele estava entendendo do conteúdo e depois ver que ele não tinha a menor 
noção, então eu pensei “como vou explicar sobre isso se eles não têm noção do que aconteceu 
antes”, coisas simples, coisas sobre paisagem, por exemplo. Eu vejo isso como um problema 
de estratégia, pois na época eu não sabia como lidar com aquilo, então eu tive que buscar 
outros caminhos pra conseguir recuperar esses alunos que não sabiam o que eu estava 
explicando não por não saberem por estar difícil, mas por não terem uma base. Para isso 
contei com a ajuda de outros professores, que me indicaram livros, modos de agir com esses 
alunos e tudo isso me ajudou. Mas não consegui ajuda com professores da mesma área, 
colegas de trabalho, esse apoio tive com professores de 1ª a 4ª série. Acredito no seguinte, 
quanto mais anos professores da minha aula lecionam, mais retrógrados eles são, e engraçado 
que eles não percebem isso, eles provam pra você que eles são modernos, que estão utilizando 
livros didáticos atuais de 82, 92, 95, livros em que se tratavam de quatro a cinco disciplinas 
em um só e eles afirmam pra você que é o melhor. Para eles, o fato de estarem utilizando 
outra editora ou edição do livro, é ser moderno. Também vejo como problema a parte 
administrativa da escola, de uma forma resumida: problemas como pedidos de ajuda a direção 
sobre problemas ocorridos em sala de aula e em instante algum obter um retorno, e pelo 
contrário, você ser julgado o culpado, “você tem que se virar, o problema é seu, não me traga 
problemas aqui, o que acontece em sala de aula é sua responsabilidade” independente do 
aluno aprender ou não, o porquê do acontecimento. Também tive como problema a falta de 
organização, escolas onde se tinham três direções, uma na parte da manhã, uma na tarde e 
outra na noite, e eu lecionava na parte da tarde, então, às vezes coisas já tinham acontecido, 
estavam acontecendo ou iriam acontecer, mas não havia comunicação nenhuma entre os 
períodos, do que iria acontecer, e eu sempre pensando “se eu falo alguma coisa, é porque eu 
falo demais porque eu sou o professor novato”. Sempre era lembrado “você fala isso porque 
você é novo, daqui a alguns anos você vai mudar de ideia”. Até um de meus colegas de 
semestre, fez estágio na minha sala e me perguntou “porque você não falou que quando eu 
começasse a dar aula eu iria mudar de ideia?” Foi então que eu disse que depois que você 
começa dar aula, só muda de ideia se você quiser. Eu não vou dizer isso porque eu não tenho 
essa concepção, essa ideia sobre educação, sobre o que é, então eu não posso dizer isso. Não 
estou tão desencantado com a educação, mas acredito que já era previsível por tudo que já tem 
acontecendo, é o resultado do que vem ocorrendo no passado. 

Pergunta: Como você se vê daqui a alguns anos na educação? 

Professor E: Me vejo lecionando somente um período, pois acho mais fácil para estar 
administrando, pra poder trabalhar melhor, me vejo velho e bem calmo. Sempre fui 
estressado. Vejo até como uma forma errônea de falar isso, mas nos primeiros anos eu sempre 
tive uma formação calma, tranquila, mas nos últimos anos do ensino médio, eu mudei muito. 
Eu tinha amadurecido em muitas coisas e com isso já não me via com muita paciência para 
algumas coisas, e quando eu comecei a dar aula, eu explicava uma vez, não entendiam 
explicava de uma forma diferente, mas na quarta vez eu já falava que havia explicado quatro 
vezes e “se você não entendeu, pega e leia”. Conforme o tempo foi passando, fui aumentando 
as explicações, de quatro para cinco depois para seis. Se o aluno me pergunta quinhentas 
vezes a mesma coisa eu explico quinhentas vezes, de formas diferentes, pacientemente, e se 
isso aconteceu em tão curto tempo, vejo que daqui a uns cinco ou seis anos vou estar 
explicando mil vezes, até ele entender. 
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Pergunta: Você disse que no começo chegou a passar mal. Como foi isso? 

Professor E: Eu sempre tive o estômago muito sensível, então qualquer coisa que eu comia 
passava mal e no início eu tive muita enxaqueca e eu acreditava que seria por causa da má 
alimentação. Então procurando um médico ele me questionou sobre várias coisas e enfim 
perguntou se eu lecionava, e eu dizendo que sim, ele me perguntou se eu passava muita raiva 
e eu dizendo que sim, ele me disse que o meu organismo respondia dessa forma a esse 
estresse de sala de aula. E assim, eu não tinha paciência e eu penso até hoje que educação são 
os pais que dão, conhecimento que é a obrigação do professor passar. Então quanto à 
disciplina eu achava um absurdo ter que ficar chamando a atenção dos alunos sobre coisas que 
eram ensinadas em casa e em sala de aula eu não via. Então eu discutia com aluno, enchia a 
lousa de conteúdo, só para não explodir com o aluno. Mas isso só piorava, pois quando 
chegava à sala dos professores e via ainda mais problemas de colegas que estavam ainda mais 
irados e pensava “quando chegar em sala a coisa vai melhorar”. Mas o contrário, a coisa só 
piorava, e quando chegava ao fim do expediente eu estava no limite do estresse. Mas hoje eu 
vejo que melhorei nessa questão, já não me estresso tão facilmente, pois eu vejo isso, o aluno 
não precisa que o professor ensine ele sobre educação, se você falar uma ou duas vezes, 
aprendi que não adianta ficar falando, você tem que deixar que o aluno aprende com a vida. 

Pergunta: Na carreira dentro do governo estadual estado, como você pensa estar daqui alguns 
anos? 

Professor E: No começo eu não tinha muita perspectiva de continuar, mas com o passar do 
tempo eu fui gostando, tenho prestado concurso, venho estudando e tenho esse sonho de 
passar, mas não que seja algo pra agora, pois eu penso em antes concluir uma pós-graduação, 
e conciliar a graduação com a licenciatura. Então penso assim, se eu me vincular ao estado eu 
posso agora perder outras oportunidades. Mas não posso deixar de prestar esses concursos, 
pois de certa forma eu posso perder a oportunidade de permanecer na área que eu estou 
lecionando. 

Pergunta: Se você pudesse escolher outra carreira? 

Professor E: Penso que não gostaria de abandonar a educação, não. 

Pergunta: Qual o motivo predominante na escolha da carreira do magistério, se você pudesse 
assinalar dentre esses, qual você acha que prevalece: O mercado de trabalho, o prestígio social 
da profissão, adequação as aptidões pessoais, a possibilidade de contribuir com a sociedade, 
possibilidade de realização profissional ou qualquer outro motivo? 

Professor E: Em alguns pontos seria a possibilidade de contribuir com a sociedade e em 
algumas outras horas pela possibilidade de realização profissional. E isso de poder contribuir 
com a sociedade, veio surgir campos, pois eu vim descobrir uma nova disciplina que pra mim 
antes era apenas pra criar algumas ideias, dar uma noção do que seria. Esse ano eu comecei a 
lecionar sociologia, e foi quando eu descobri que alguns dizem que a Geografia e a História 
criam senso critico no aluno, só que se ele não tiver base nenhuma de Filosofia e Sociologia, 
ele vai ser um aluno com senso crítico, sem senso de direção. Ele não vai saber pra onde ir, 
ele vai saber o que quer da vida, mas sem um direcionamento correto sobre aquilo. 

Pergunta: Então você tem se visto mais como um professor de Sociologia do que como um 
professor de Geografia? 

Professor E: Não, é que agora eu tenho um braço a mais pra utilizar. O que acaba 
acontecendo? Muitos eventos e acontecimentos que houve na sociedade pela Geografia, agora 
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eu sei o porquê aconteceu aquilo, qual foi o resultado de muitos movimentos políticos, 
movimentos urbanos, o porquê desses fenômenos. Não foi apenas pela industrialização ou que 
o campo perdeu alguma coisa. Foi totalmente por outro motivo social. E eu acho interessante 
isso. Eu tenho que aprender sobre isso, pois é sobre isso que a Geografia fala. 
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Entrevista Professora F 

 

22/10/2009  

Pergunta: Bom dia, professora. Gostaria que você começasse falando um pouquinho da sua 
trajetória escolar na infância e na adolescência, você não é da região de Itapevi, você é do 
interior, que cidade do interior? 

Professora F: Bom dia. Sim, sou do interior, cidade de Pedrinhas Paulista. Eu não fui uma 
aluna exemplar no quesito disciplina, eu era bem “atentadinha”, mas no quesito aprendizagem 
sempre fui destaque em todas as matérias, em disciplina não, era um moleque em sala de aula, 
mas não tinha tantos problemas assim, não tinha pai todo dia na escola, porque eu sabia bem o 
pai que eu tinha, então eu ia até onde sabia que podia, nada muito abusivo, não tem muito que 
falar. 

Pergunta: No ensino médio, você se lembra um pouco assim? 

Professora F: Bom, eu fiz ensino médio à noite, porque na escola que eu estudava não tinha 
em outro horário, só fiz noturno porque não tinha mesmo outro horário, a cidade é pequena, 
só tem uma escola e não tinha opção. Assim, continuei do mesmo jeito do ensino 
fundamental, sempre me destacando na aprendizagem, tinha sempre notas boas, mas a 
disciplina continuava a mesma, “atentadinha”. 

Pergunta: Qual sua lembrança em relação aos professores? 

Professora F: Ah, nada específico, no momento nada.  

Pergunta: Você foi direto, do fundamental para o médio, houve alguma interrupção na 
escolaridade? 

Professora F: Não. Fui direto. Saí do ensino fundamental e fui para o médio, sai do médio e 
fui pra um curso técnico porque eu ainda não sabia o que fazer. 

Pergunta: Curso técnico em quê? 

Professora F: Fiz técnico em administração, concluí, mas não trabalhei na área. Durante o 
ensino fundamental e médio sempre gostei muito das áreas exatas, terminei o terceiro ano 
ensino médio e agora, faculdade? Achava que nunca ia passar numa faculdade pública, 
mesmo sendo aluna destaque em notas. 

Pergunta: Por que você pensava assim? 

Professora F: Ah sei lá, eu achava que não tinha potencial para isso, e tanto que nunca prestei 
vestibular, achava que não tinha potencial e não fui atrás. Fui fazer o curso técnico, não tinha 
certeza de qual área exata eu queria partir, aí no curso técnico eu tive matemática financeira e 
me despertou mais ainda a curiosidade para matemática, e resolvi prestar o vestibular, passei e 
fui fazer. 

Pergunta: Essa universidade é perto da sua casa? 

Professora F: É, é numa cidade vizinha e fica a 50 minutos no máximo. 
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Pergunta: Então você escolheu matemática por que começou a gostar no curso técnico, foi 
isso? 

Professora F: Não, eu já gostava de todas as áreas exatas, mas não sabia para qual me voltar, e 
fui fazer matemática. Não me arrependo, porque eu gosto da disciplina tudo, mas lecionar ela 
tá difícil... 

Pergunta: Queria saber como era a participação da sua família em relação à escola? 

Professora F: Minha mãe faleceu eu era muito nova, mas meu pai sempre foi muito atencioso 
a isso, sempre foi um pai presente, ia a todas as reuniões, chegava na escola de surpresa, 
porque ele sabia que não tinha nenhum anjo em casa, às vezes pegava umas peraltices. Ele 
acompanhava assiduamente minha escolaridade. 

Pergunta: Qual a formação do seu pai? 

Professora F: Ensino médio completo. 

Pergunta: Quando criança, você se lembra de alguns passeios em família? Passeio cultural? 

Professora F: Não, a cidade lá no quesito cultural é muito pobre, a cidade que eu morava. 
Poucas vezes a gente ia para outra cidade em cinema, museu não tem por lá, teatro é raro e 
quando vai é muito exorbitante financeiramente, e a situação não dava pra ir. 

Pergunta: Você trabalhava em outra função antes de exercer docência? 

Professora F: Eu era secretária odontológica. 

Pergunta: Simultâneo ao seu curso técnico ou não? 

Professora F: Não, simultâneo ao meu curso superior.  

Pergunta: Então você concluiu seu ensino médio, foi fazer um técnico, concluiu o técnico e 
ficou um intervalo entre o ensino superior? 

Professora F: Não, eu saí do técnico e já fui para o superior. 

Pergunta: Você já ingressou nesse trabalho? 

Professora F: Isso, em meados do curso técnico eu ingressei nesse trabalho e fiquei até o meio 
do segundo ano da faculdade. 

Pergunta: Fala um pouquinho como foi a sua trajetória para o ensino superior, a escolha do 
curso, a escolha da faculdade. Por que escolheu matemática? 

Professora F: O curso eu escolhi porque já me destacava nas áreas exatas, e entre Física, 
Química e a Matemática, preferi optar Matemática. 

Pergunta: Existiam outros cursos nessa faculdade? 

Professora F: Tinha outros cursos sim, na área de exatas inclusive. Tinha voltado para a 
computação, tinha química, mas eu não quis, fui direto pra Matemática. Na verdade eu 
pensava só em ter mais conhecimento, eu não queria trabalhar. E concluí que não queria 
mesmo trabalhar na área quando eu comecei a estagiar. 

Pergunta: Você escolheu matemática, e seu pai nesse papel, incentivou? 



156 
 

 

Professora F: Ele falava “vai filha, o pai não teve condições de fazer uma faculdade, mas vai 
fazer e tudo para que você tenha”. Porque o sonho de um pai que não teve a formação 
superior é que seu filho tenha. Não influenciou na minha opção. 

Pergunta: Você tinha como arcar com as despesas da faculdade? 

Professora F: Economicamente ficou meio apertado, quatro anos ali né.  

Pergunta: Você conseguiu bolsa? 

Professora F: Consegui uma bolsa através da prefeitura, como não tem curso superior na 
cidade, até hoje ainda oferece bolsa para alunos da cidade, então eu consegui bolsa na 
prefeitura de Pedrinhas. 

Pergunta: Você já estava trabalhando como secretária? 

Professora F: O que eu ganhava era para luxo meu, a faculdade era obrigação do meu pai, era 
assim que eu pensava, hoje já não é assim. 

Pergunta: Hoje você já tem outra concepção, mas seu pai pagava a faculdade para você? 

Professora F: Sim, ele pagava a faculdade, mas sempre cobrando muito de mim, a maior 
cobrança dele era “eu estou pagando, sei que você trabalha, mas se você estiver indo lá para 
brincar no final do ano, nós vamos ficar sabendo”. 

Pergunta: Com quantos anos você ingressou no superior? 

Professora F: Com 19 anos e a cobrança era “final do ano vou ver as notas, se pegar DP vai se 
virar pra pagar o curso”. Tanto que eu fiz quatro anos de faculdade sem fazer uma prova de 
exame final. Eu sempre fui bem na área da aprendizagem, eu nunca tive dificuldade de 
aprendizagem, minha dificuldade era disciplina, esse era o meu problema. 

Pergunta: Você cursou dois anos e foi lecionar? 

Professora F: Fui para o estágio. No começo do terceiro ano eu fui para estágio, no segundo 
dia na escola cheguei em casa e falei pro meu pai “não quero mais fazer esse curso”. E ele 
“como não, já p dois anos e agora?”. Falei que ia transferir o curso mas ele não aceitou, disse 
que ia terminar de pagar esse curso e teria que terminar. 

Pergunta: Mas qual foi o problema, por que só dois dias? 

Professora F: Aquele barulho em sala de aula, aquelas crianças, eu tinha sido peralta, mas 
mesmo com todas as minhas peraltices eu respeitava os professores. Hoje em dia existe muita 
falta de respeito. 

Pergunta: Foi isso que você observou no seu período de estágio? 

Professora F: Sim, em dois, três dias observei e pensei “não vou suportar isso quando eu 
estiver ali na frente”. Tentei convencer meu pai a me deixar mudar de curso, mas não teve 
acordo, a condição que ele impôs era “quer mudar, vai mudar, só que vai ter que pagar”. Eu 
não tinha como pagar a faculdade, tinha saído do emprego no meio do segundo ano da 
faculdade, e eu queria terminar e ter uma profissão, fosse a que fosse, já que era aquela eu que 
eu podia ter, então terminei meio que “na pressão”.  

Pergunta: O estágio foi decepcionante? 
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Professora F: O estágio foi decepcionante. Imagina depois do estágio, concluí por pressão do 
meu pai. 

Pergunta: Nesse período de formação qual era sua perspectiva para sua carreira docente?  

Professora F: Eu não tinha mais perspectiva, mas fui obrigada a terminar o curso, porque as 
opções que meu pai me deu eram: “se terminar eu termino de pagar, se parar vai ter que me 
devolver o dinheiro e se mudar de curso vai continuar a pagar”. Eu não trabalhava, não tinha 
dinheiro pra devolver pra ele, conclusão, tive que terminar. 

Pergunta: Nesse período dos dois anos seguintes você ingressou na carreira como professora 
eventual? 

Professora F: Isso, eu comecei e como o estágio nunca funciona de verdade, ou é tudo de 
mentira ou o cara vai direto ser professor eventual. A escola me convidou, como tinha muita 
falta de eventual, “venha trabalhar como eventual que você já faz o seu estágio e pelo menos 
você já vai ganhando”, esse foi o argumento da escola. 

Pergunta: Onde era a escola? 

Professora F: Em Pedrinhas mesmo? 

Pergunta: Era a única escola ainda? 

Professora F: Única escola e ainda é a única escola. 

Pergunta: Então era a escola que você tinha estudado e voltou para lecionar? 

Professora F: Isso mesmo. 

Pergunta: Como foi essa experiência como professora eventual? 

Professora F: Vida de eventual não é nada fácil. Professor eventual é aquele negócio, você 
entra na sala de aula o dia que alguém falta, você não sabe qual é o professor que vai faltar, 
você não tem noção do que trabalhar em cada sala, porque cada série aprende conteúdos 
diferentes, tem professor que aceita que o eventual entre no conteúdo dele, tem professor que 
não aceita. 

Pergunta: Você tinha um suporte da direção, por exemplo? Você chegou à aula e levou o 
material preparado? 

Professora F: Não, eu não tinha nada em casa. No primeiro dia que eu entrei foi numa sala de 
3º colegial, eu não tinha ideia do que fazer com eles e pra ajudar a moçada do 3º colegial eram 
meus amigos. Eles não conseguiram separar as coisas, tinha uns que as mesmas brincadeiras 
que a gente fazia em turma, fora da sala de aula, queria fazer ali dentro, e aí pra você explicar 
que aqui dentro eu sou sua professora e não sua amiga isso é muito difícil. 

Pergunta: Gerou um conflito pra você no caso? 

Professora F: É, aquele primeiro dia que eu entrei como eventual foi difícil. Então primeiro 
dia na verdade eu não fiz nada, ficamos conversando, tiraram algumas dúvidas sobre o 
conteúdo que estavam estudando na época que não me lembro agora o que era, e sem contar a 
insegurança que eu tinha de o aluno fazer alguma pergunta e eu não saber responder, porque o 
que você estuda na faculdade não tem nada a ver com o dia-a-dia da sala de aula. 
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Pergunta: Como assim? 

Professora F: O conteúdo da faculdade é muito mais específico do que o conteúdo do dia-a-
dia, e você não pode trazer da faculdade para o dia-a-dia porque eles não acompanham.  

Pergunta: Essa transposição para você era um desafio? 

Professora F: Era, era um desafio. Até hoje tem momentos em que eu pego um conteúdo e 
penso “meus Deus, como é que se faz isso?”. Então é preciso sentar e estudar, não dá pra sair 
fazendo de qualquer jeito. 

Pergunta: Você considera isso uma dificuldade? 

Professora F: Eu considero. 

Pergunta: Como é que foi daí para frente? Você ficou quanto tempo como professora 
eventual? 

Professora F: Eu não gostava, mas não tinha opção. Eu fiquei como professora eventual de 
março de 2005, quando ingressei, até julho de 2007. 

Pergunta: Foi quando você veio pra Itapevi? 

Professora F: Isso, que foi quando vim pra Itapevi. 

Pergunta: você veio pra Itapevi com uma tia, sua tia é professora? Tem mais alguém na sua 
família que é professor?  

Professora F: Isso. Não só ela. Ela é professora de português. 

Pergunta: Concluindo, lá em Pedrinhas, como foi esse período de eventual? 

Professora F: Então, além de ser eventual de agosto de 2005 até junho de 2007 eu tive 
atribuída turmas de reforço, então eu trabalhei também com turmas de reforço. 

Pergunta: Foi muito diferente de trabalhar como eventual? 

Professora F: Não, eu preferia trabalhar com o reforço. 

Pergunta: Você preferia trabalhar com o reforço por quê? 

Professora F: Porque era uma turma que era minha, eu era a professora da sala e não era a 
eventual. Então eles tinham certo respeito, certo compromisso com os conteúdos 
apresentados, estavam ali por apresentar muitas dificuldades, isso também é um desafio para o 
professor do reforço, porque ele sabe que só vai pegar aqueles alunos que realmente difíceis 
de trabalhar, na hora de selecionar essa turma tem professor que não consegue separar o aluno 
que tem dificuldade do aluno bagunceiro, e aí te joga na sala de reforço o aluno que é 
indisciplinado mas não tem dificuldade e você não tem como tirar ele do reforço, então é um 
desafio né. 

Pergunta: Como você lidou com isso? 

Professora F: Eu lidava legal, procurava não trabalhar com lousa, porque já era uma situação 
diferente pra eles, já estão ficando ali um horário a mais do que os demais alunos, muitos 
entendiam como um castigo, então eu levava sempre atividade diversificada, ou no Xerox, ou 
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rodada em mimeógrafo, trabalhava sem com material diversificado, sem lousa, sem muito 
caderno, diferente do ambiente da sala de aula. Foi essa a proposta da direção para mim e eu 
tentei atingir esses objetivos. Foi um período legal pra mim, eu gostei, mas hoje eu não quero 
mais turma de reforço. 

Pergunta: Você gostou, mas não quer?  

Professora F: Gostei, mas dá muito trabalho.  

Pergunta: Por conta das dificuldades dos alunos ou por conta do empenho do professor? 

Professora F: Eu acho que o professor tem que se empenhar mais com uma turma de reforço 
do que na sala de aula normal, porque ali você só tem alunos com dificuldades. Na sala de 
aula você tem alunos bons ainda, se destacam, ajudam o professor, se o colega não entendeu, 
eles vão e tentam explicar. Agora uma sala onde só tem alunos com dificuldade, sua 
linguagem tem que ser diferente e o trabalho tem que ser diversificado. 

Pergunta: Depois você veio para Itapevi. Você já tinha se formado quando veio pra Itapevi? 

Professora F: Já, eu já tinha formado.  

Pergunta: Você acha que é desprestígio para o professor eventual por parte dos alunos, e em 
relação à direção? 

Professora F: Em relação à direção muda de escola para escola, tem escola que aceita o 
eventual como qualquer outro professor, tem escola que acha que ele é um “tampa buraco”. 

Pergunta: Como foi sua vinda para Itapevi? 

Professora F: (Risos). Eu vim para continuar sendo eventual. 

Pergunta: Você não pensou em mudar de carreira até então? Por que Itapevi e não São Paulo? 

Professora F: Porque eu tinha uma tia que tinha ingressado como efetiva no estado em janeiro 
de 2006 na cidade de Itapevi, em 2006 eu não podia vir com ela porque eu ainda não era 
formada, não ia adiantar nada eu vir aqui porque eu ia atrasar toda a minha vida. Colei grau 
em janeiro de 2007 ela me convidou, eu na insegurança de vir enrolei até junho de 2007. 
Quando foi em junho a diretora dela pediu para que ela me convidasse para vir ficar como 
eventual, porque eles não tinham eventual de matemática e estavam precisando de eventual, 
principalmente, na área de matemática. E eu vim. Tinha pouca pontuação, o que contava no 
Estado era a tal pontuação, eu tinha uma mísera pontuação, aula atribuída no interior 
dificilmente eu ia conseguir pegar, porque lá tem muito efetivo, então eu vim embora para 
ficar como eventual e trabalhei aqui como eventual até setembro de 2007. Em setembro eu 
peguei uma carga completa e a partir daí, graças a Deus, eu não fui mais eventual. 

Pergunta: Foi pouco tempo então? 

Professora F: Aqui foi pouco tempo, em setembro peguei aulas em substituição e fiquei até 
dezembro. 

Pergunta: Agora uma nova experiência. Entrou mais motivada? 

Professora F: O que me motivou mais foi salário... (Risos). Significativa mudança... 
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Pergunta: Em sua formação inicial você teve disciplinas especificas de matemática e 
disciplinas pedagógicas na sua licenciatura, conta um pouco qual sua imagem? Positiva ou 
negativa? Foi uma boa formação, um bom suporte para sua prática em sala de aula?  

Professora F: Professores da área pedagógica são professores não atuantes na sala de aula que 
nós vamos encarar, então tudo o que eles levavam para a gente era lindo e maravilhoso, 
quando chega na realidade é outra história, e aí você vê que tudo aquilo que você aprendeu de 
nada vai adiantar, que na realidade é outras práticas pedagógicas que você vai ter que adotar. 

Pergunta: Então você acha que não contribuiu na sua prática? 

Professora F: Contribuiu pouco, mas contribuiu. Podia ser melhor se os professores da 
faculdade tivessem algum contato mais íntimo com a rede pública. Faltou a realidade, em 
tudo. 

Pergunta: Você leciona já há cinco anos, se você pudesse fazer uma avaliação desse tempo e 
enumerar as suas principais dificuldades. 

Professora F: Eu acho que a maior dificuldade em sala de aula hoje é a falta de educação 
básica dos alunos, aquela educação que a gente diz que vem de berço, isso é um problema 
primordial. Aí tem aqueles problemas onde o aluno não se concentra, não tem motivos para 
aprender, não tem vontade. Uma coisa que me assustou muito foi a realidade social diferente, 
eu era acostumada com um tipo de sociedade no interior, quando eu cheguei aqui a sociedade 
é totalmente diferente. 

Pergunta: O que, por exemplo? 

Professora F: Por exemplo, eu não havia visto na minha vida tanto caso de desestrutura 
familiar e aqui eu acho que muitas famílias não têm estrutura básica, e você vai cobrar do 
aluno alguma coisa que ele não tem ideia do que é, vai cobrar um princípio, uma educação 
que ele não tem quem dê em casa.  

Pergunta: Isso foi um problema então para você?  

Professora F: Isso me assustou muito no começo, agora já me habituei, já sei como que é a 
coisa aqui, então a gente se habitua a isso, não que a gente aceite, que ache que é o certo e tal, 
mas a gente se habitua a viver com isso. 

Pergunta: Você acha que o espaço escolar tem contribuído na sua aprendizagem? 

Professora F: Ah contribui sim, porque sempre entre colegas de trabalho existe troca de 
experiência, boas ou ruins, e você acaba aprendendo com as boas e as ruins, com as ruins para 
que você não pratique aquilo e com as boas para que você tente fazer aquilo que seu amigo 
fez e deu certo. 

Pergunta: O que você acha dessa relação com os colegas, com os pares? 

Professora F: No quesito pedagógico eu acho muito bom porque existe a troca das 
experiências, boas ou ruins, mas são trocadas. Agora no quesito troca de informações para 
conteúdos, isso já é um pouco complicado, tem professores egoístas, que não querem dividir o 
conhecimento deles com você, às vezes você tem uma dúvida e fala “fulano, me ajuda aqui 
em tal coisa”  e como resposta você tem “não posso agora”, ele nunca vai falar “não, não vou 
te ajudar”. 
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Pergunta: A que você atribui isso? 

Professora F: Eu acho que é o egoísmo. Ou então não sabe e não aceita que não sabe. 

 Pergunta: Quais são suas perspectivas dentro da carreira no governo estadual? 

Professora F: Que perspectivas? (Risos). Daqui pra frente, se Deus quiser, só fico dois anos 
nessa profissão ainda. 

Pergunta: Dois anos são seus planos? Permanece em Itapevi? 

Professora F: Sim, vou ser obrigada a permanecer por aqui, porque eu estou cursando algo em 
outra área. 

Pergunta: O quê? 

Professora F: Radiologia. 

Pergunta: Totalmente fora da área da educação? Não quer ficar na educação? 

Professora F: totalmente fora, fora de tudo... (Risos). Não, não quero ficar na educação, não 
nasci para a coisa, gosto do que eu faço, faço com empenho, dou o melhor de mim, nunca 
recebi reclamações do tipo “você não fez isso ou você não fez aquilo”, mas não vai ser por 
muito tempo que eu vou ficar, eu já vi que não aguento essa realidade, é muita pressão, é 
muito estresse e pouca recompensa.  

Pergunta: Para encerrar professora, qual é o motivo predominante na escolha da profissão? É 
que não tem opção aqui PAI, mas 1) mercado de trabalho; 2) prestígio social da profissão; 3) 
adequação às aptidões pessoais; 4) possibilidade de poder contribuir para a sociedade; 5) 
possibilidade de realização profissional? 

Professora F: Entre esses, seria a adequação às aptidões pessoais. Outro motivo, pressão 
econômica psicológica do pai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 
 

 

Entrevista Professora G 

 

22/10/2009 

Pergunta: Boa tarde, professora. Eu gostaria de ouvir sobre a sua trajetória escolar, como é 
que foi na sua infância, adolescência, que lembranças você tem? 

Professora G: Boa tarde. As minhas lembranças são muito boas, mas muito mesmo, 
principalmente porque, eu estava até comentando hoje que eu não fiz primeira série por ter 
vindo de outro estado, eu vim do estado da Bahia, chegamos aqui no estado de São Paulo no 
mês de maio, na cidade de Fernandópolis, e não tinha mais vaga, fiquei todo o restante do ano 
sem estudar. Quando foi fazer a matrícula no início do outro ano, em 1984, a transferência 
errada, aquela época que ainda não tinha Sedex, não tinha nada, como buscar a transferência 
no estado da Bahia, que era caminhões de transporte e nós viemos num caminhão desses, a 
família toda veio. 

Pergunta: Vieram por quê? 

Professora G: Nós viemos porque a família do meu pai, também de lá da mesma região, já 
tinha vindo há muitos anos, tanto é que os irmãos dele casaram todos em Fernandópolis, meu 
pai foi o único que ficou para traz e casou lá, aí nós ficamos lá, porque a família da minha 
mãe é toda de lá, já tínhamos vindo um período antes, não deu certo de ficarmos porque 
minha mãe ainda tinha a mãe dela e não conseguiu ficar longe. Três meses depois de chegar 
nós voltamos, eu tinha três anos de idade, somos onze filhos, mas naquela época nós éramos 
nove filhos, da segunda vez que viemos e ficamos já éramos dez filhos e o caçula nasceu em 
Fernandópolis. Então nós ficamos meio ano sem estudar e depois mais um ano, em 1985 eu 
fui para a escola, quando fui pra escola, como já estava com mais de sete anos não dava pra 
fazer a primeira série, então fui pra segunda série, pulei a primeira, não sabia nada, não sabia 
o alfabeto, não sabia nada, nada, nada. Lá na Bahia, o que aprendi de fevereiro até maio era o 
abecedário que falava LE, ME, GE, aí foi problemático, mas fomos. Não lia por nada, a 
professora era Dona Cida, primeiro dia que eu li, cantaram parabéns e tudo, aprendi a ler na 
segunda série. A professora fez um ditado de 51 palavras, não esqueço até hoje, eu acertei 
duas, foi horrível. No meio do ano eu fui direto para a terceira série, então na verdade, eu tive 
meio ano se segunda série e meio ano de terceira, pulando o primeiro. De lá para cá, não 
querendo ser boa, só notas boas, muito boa aluna, gostava demais da escola, não faltava 
nunca, tanto é que hoje estou pagando né, com aqueles meus alunos que não faltam. Não 
esqueço, 7ª série, todos os alunos foram embora, cabulando a aula, e eu fiquei, a professora de 
Artes olhava pra mim e falava “o que essa menina está fazendo aqui? Vem cá, vem aqui fazer 
os papais noéis”. Eu lá na escola, pontualmente, porque era muito correta, não sei se era 
medo, meu pai me pressionava, apesar de que minha mãe sempre fez de tudo para nós irmos, 
meu pai se preocupava com a manutenção da família, então ele não se importava se íamos ou 
não na escola, mas minha mãe sempre fez de tudo, tanto é que mesmo anteriormente nós já 
tínhamos ido à escola do estado lá onde morávamos, morávamos em sitio né, minha mãe 
trabalhava para comprar o nosso material escolar, para ela era importante que todos nós nos 
formássemos, mas é uma pena porque só eu me formei, só eu fiz curso superior, os outros 
estão bem, mas ela fez o que pôde e o que não pôde, porque a expectativa dela era formar 
todos os filhos. Ela tinha seis filhos na escola, comprava uniforme a prestação, nós usávamos 
o uniforme de outros alunos que já tinham saído da escola, mudava o emblema da escola e os 
alunos que não queriam mais aquele uniforme doavam para nós. A diretora, Dona Ilma, 
sempre ajudou, não esqueço o nome de ninguém. Então foi muito bom, uma escola 
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maravilhosa, uma escola que eu tenho saudades. Hoje não é mais uma escola estadual, é uma 
ETec (Escola Técnica), escola de ensino técnico profissionalizante, mas é maravilhosa. 

Pergunta: Você fez ensino médio técnico? 

Professora G: Não. Fiz normal, saí da 8ª série, nesse meio tempo, eu trabalhava meio período 
na casa da mãe de uma professora. Eu ia de manhã limpar a casa pra ela, e essa professora me 
adorava e falava que eu ia ser professora, ela me mandava fazer CEFAM (Centros Específicos 
de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério) quando eu terminasse a 8ª série, que não 
tinha na minha cidade, mas tinha numa cidade vizinha de fácil acesso, mas eu não queria 
porque eu tinha me decepcionado, não é decepção, eu queria ser professora de matemática, aí 
veio a fase da adolescência e eu não sabia mais o que queria, mas CEFAM eu não queria 
fazer. Ela me sugeriu de fazer magistério, mas eu também não queria. Acabei contrariando 
fazendo o ensino médio normal. Hoje me arrependo muito de não ter feito o magistério. No 
CEFAM faria o magistério e ainda estaria ganhando uma bolsa, na época era de um salário 
mínimo, mas acabei não fazendo nenhum dos dois e me arrependo muito. 

Pergunta: Por que você se arrepende? 

Professora G: Se eu pudesse estaria voltando a fazer o magistério. 

Pergunta: Você acha que faltou na sua formação? 

Professora G: Faltou sim. Faltou principalmente, não falo em questão de didática, 
preenchimento de diário isso não, porque eu consegui superar, peguei o jeito muito fácil, mas 
isso me assustava na faculdade. Eu não tive isso na faculdade e para mim diário era uma coisa 
que ninguém podia tocar, era sagrado, então eu tinha aquela curiosidade de saber, aí fui fazer 
estágio, mas meu estágio não foi muito bom. 

Pergunta: Você fez direto, sem interrupção, mesmo quando começou a trabalhar na casa da 
mãe da professora? 

Professora G: Isso, uma senhora de idade que até já faleceu, era meio período que eu 
trabalhava, ia às 8h00, organizava a casa pra ela, porque exatamente eu fiz a 7ª série com 15 
alunos nessa escola. 

Pergunta: Era a única escola na cidade? 

Professora G: Não, hoje acho que tem onze escolas, mas naquela época já tinha essas escolas, 
é que todo mundo adorava aquela escola e era próxima da minha casa, nós não queríamos 
acabar a turma. Na 7ª série o que aconteceu com os alunos? Foram todos trabalhar naquela 
guarda mirim, não sei se você já ouviu falar... É como se fosse um projeto, não sei se da 
prefeitura ou não, as firmas contratam esses alunos e eles trabalham em lojas, supermercados, 
até completar 18 anos e naquela época com 14 anos poderia entrar, e no mês de agosto a 
maioria dos alunos pediu transferência para a noite para trabalhar durante o dia na guarda, eu 
não quis porque eu não queria saber de estudar a noite, estudar a noite para mim era absurdo, 
eu precisava trabalhar mas não queria estudar a noite. Então foi quando eu aceitei a trabalhar 
na casa da mãe da professora, porque eu estaria trabalhando e estudando durante o dia, o 
serviço não era nada pesado. Nessa idade eu já tinha trabalhado de babá, fiquei até os 16 anos 
trabalhando de babá, mas não me arrependo de nada, nada sofrido, nada absurdo, um trabalho 
gostoso. Não perdi o contato com essa professora, ela era minha professora de Geografia, não 
foi ela quem me estimulou a fazer História e nenhum professor de História me estimulou, 
infelizmente. Terminei o fundamental regular e continuei trabalhando para a mãe dela o meio 
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período, quando a mãe dela faleceu eu fui pra casa dela, continuei trabalhando meio período e 
passei a estudar a noite. Eu fui para a noite porque minha intenção era arrumar um outro 
emprego, mas não consegui, porque exatamente as meninas que estavam na guarda mirim 
ocupavam todas as vagas de menor de idade, eu não consegui de forma alguma, e fiquei na 
casa dessa professora até terminar o colegial, quando terminei o colegial ela disse que era 
hora de eu caminhar com minhas próprias pernas, infelizmente não podia mais ficar comigo 
trabalhando lá. Eu já sabia de tudo isso antes, e eu queria outras coisas pra mim também, ela 
sempre quis o melhor para mim, então ela me incentivou a fazer a faculdade e disse que o que 
tivesse que pagar em direitos trabalhistas seria pago na forma de uma faculdade, e minha mãe 
querendo ou não, eu não usaria esse dinheiro para nenhuma outra coisa. Como meu sonho era 
continuar estudando não me importei em nada e lá vou eu pra faculdade. Vestibular eu não 
tinha noção do que era, porque nós não tínhamos essa instrução que hoje tem, as escolas não 
falavam sobre isso, a gente queria ser alguma coisa, mas não sabíamos como tínhamos que 
fazer, não sabíamos que precisava passar por vestibular, uma seleção, não sabíamos nada, 
estávamos lá na minha cidade, tem uma faculdade que oferecia cinco cursos, um técnico e os 
cursos de Letras, Geografia, História e Enfermagem. 

Pergunta: Uma só faculdade e nessa faculdade tinha esses cursos? Se você quisesse cursar 
outra coisa teria que ir para outra cidade? 

Professora G: Exatamente, e sair da cidade seria impossível naquela época, por questões 
financeiras e por não saber o que queria, quem me instruiu e abriu todo o caminho foi essa 
professora. 

Pergunta: Qual era a participação de sua família? 

Professora G: A minha mãe aceitava tudo. Já que era para estudar não teria problema, me 
apoiava em tudo, só não tinha condições de pagar uma faculdade, meu pai também muito 
menos, mas também nunca falaram para não ir, pelo contrário, me apoiavam a ir sim, davam a 
maior força, diziam “já que ela vai pagar, aproveite”. Com o meu salário eu ajudava em casa, 
não comprando alimentação ou pagando contas, e de que forma ajudava: os filhos mais velhos 
trabalhavam e a mãe usava uma parte do dinheiro para comprar roupas e materiais para os 
filhos mais novos, e eu como era a do meio também ajudava, então desde o mais velho, todos 
meus irmãos contribuíam em casa dessa forma. Minha mãe não se opôs, eu fiz a inscrição, 
prestei o vestibular. 

Pergunta: E como foi escolher entre os quatro cursos? 

Professora G: Enfermagem estava fora de cogitação porque eu não queria essa área de forma 
alguma, sobrou Letras, Geografia e História. Geografia eu nunca gostei por causa dessa 
professora, eu tinha pavor dela em sala de aula, aí coloquei História em primeiro lugar, Letras 
em segundo e Geografia em terceiro, porque eram as opções. História eu não tinha nem 
noção, porque tudo foi decoreba, aprendi a gostar um pouquinho no colegial porque já tive 
uma outra professora, com outra visão e ela conseguiu abrir um pouquinho minha 
mentalidade, mas eu não sabia nada.  

Pergunta: Mas você sabia que ia se formar para ser professora, por exemplo? Se fizesse o 
curso de História seria professora. 

Professora G: Sim, sabia, mas até então o que eu queria era ter um curso superior. 

Pergunta: Não interessava a profissão, mas sim ter uma formação? 
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Professora G: Sim, uma formação, um curso superior. Até todo mundo brincava na escola que 
iriam fazer um curso superior que era para quando fosse preso ter uma cela especial, muitos 
só pensavam para isso, mas os professores não me viam assim, eles achavam realmente que 
eu estava me formando e tinha que ser uma professora. Prestei o vestibular, fui super bem no 
vestibular, e não fui mais atrás porque não queria mais saber desse vestibular porque queria 
usar meu dinheiro para outra coisa, era isso que eu pensava. Mas no dia que saiu o resultado, 
falaram no rádio, minha mãe ficou sabendo, avisou todo mundo, ficou feliz por ter ouvido 
meu nome. De repente, a professora chegou, me pegou e levou para tirar foto e fazer a 
matricula, foi como uma madrinha para mim. Fez minha matrícula, pagou a mensalidade e 
disse que até maio eu estava garantida, pois era o valor que ela teria que acertar comigo dos 
direitos trabalhistas. No primeiro dia de aula, não sabia nem o que era uma faculdade, nem 
sonhava. 

Pergunta: Com quantos anos você ingressou? 

Professora G: Com 20 anos e me formei com 22 anos. Cheguei lá sem parar nenhum ano, caí 
de pára-quedas. Era a época do grupo É o Tchan, tinha uma professora bem idosa e ela 
dançava as músicas. Na hora do bicho, e eu não sabia nem o que era aquilo, de repente tomei 
um banho de farinha de trigo, cheguei em casa não sabia que tinha que pentear o cabelo antes 
e me enfiei embaixo do chuveiro, aquilo foi um horror, nunca judiei de ninguém porque 
aquilo foi tenebroso. Achava que não podia faltar, na semana do bicho fui todos os dias e 
levei todas que podia, mas foi muito bom, uma turma muito boa, ainda tenho contato com 
quase todos. 

Pergunta: Quanto tempo demorou sua formação? Bacharel e licenciatura? 

Professora G: Três anos, isso mesmo, eu tinha aulas aos sábados. 

Pergunta: Você cursava a noite? Permaneceu trabalhando com essa professora? 

Professora G: Isso, eu cursava a noite. Não, com essa professora foi isso, ela não tinha mais 
condições de manter o emprego e também tinha duas filhas da minha idade iniciando 
faculdade, uma filha e uma sobrinha que ela criou, então ela não podia. 

Pergunta: O compromisso dela era pagar a faculdade até quando? 

Professora G: Até maio daquele ano que eu ingressei, ela pagou a matricula, pagou até maio. 
Depois eu não conseguia arrumar emprego por nada. 

Pergunta: Você ganhou bolsa de estudos? 

Professora G: Não, depois de abril eu ganhei bolsa de 15%, e fiquei com essa bolsa os três 
anos. Eu pensava “o que eu vou fazer?”, não conseguia arrumar emprego por nada, cidade era 
pequena, hoje continua sendo pequena para comércio, para poder todos trabalharem não dá, 
todos que moram. Não consegui arrumar emprego e fui trabalhar de babá novamente, para 
poder manter a faculdade, o meu salário era só para a faculdade, porque eu nem pensava em 
deixar a faculdade.  

Pergunta: Você não pensou em prestar uma universidade pública? Era muito distante ou era 
muito fora de cogitação? 

Professora G: Era uma coisa que não passava nem em sonho pela cabeça, ninguém tinha 
naquela época, eu não sei se minha cidade era muito atrasada, mas nem os próprios alunos 
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que conviviam comigo que, às vezes, tinham uma condição financeira melhor, tinham essa 
visão. 

Pergunta: A sua formação básica foi toda em escola pública, então poderia dar um 
prosseguimento? 

Professora G: Não tinha nem essa, sei lá, não tinha essa instrução. Hoje sim, mas naquela 
época não, na minha família ninguém era formado, minha mãe fez até a 4ª série, ela fez a 4ª 
série umas três vezes, daquela que fazia na zona rural e não passava dessa série, mas ela 
ensinou todos os irmãos a ler e escrever, minha mãe escreve e lê, mas ela faz isso faltando 
muitas letras, lê com alguma dificuldade de interpretação, meu pai já não, meu pai só escrevia 
o nome, mas não precisava de matemático melhor. Voltei a trabalhar como babá para uma 
professora formada em História, mas não trabalhava na área e tinha terminado o curso no ano 
em que eu ingressei, ela me ajudou muito, mas no último ano ela se separou do marido, veio 
embora para São Paulo, pois o pai dela era daqui, queria me trazer junto, mas faltava um ano 
para eu me formar. Então fiquei do mês de fevereiro até o mês de agosto. Nisso eu já 
namorava, comecei a namorar no último ano de colegial, em 1993, e meu marido já tinha 
comércio, um escritório que presta serviço elétrico e encanamento, e ele resolveu que 
precisava de uma pessoa para ficar lá, e nunca ficou ninguém. Tinha um outro rapaz que tinha 
uma eletrônica e cuidava de anotar os recados dele, ele disse que precisava de alguém mas 
não podia pagar muito e perguntou se eu iria trabalhar com ele, porque ele colocou uma 
sobrinha, mas não deu certo. Lá fui eu... fiquei 10 anos trabalhando com ele... Se falar em 
questão financeira, previdência eu perdi tudo, pois não tenho nada pago nesses 10 anos, mas 
como era grande a dificuldade de arrumar emprego na cidade era a alternativa que eu tinha. 
Depois também, já namorando com planos de casar, eu não queria deixar mais ele. Em 1996 
terminei a faculdade, mas não queria dar aula, nem pensava em dar aula. 

Pergunta: Terminou a faculdade em 1996, mas não queria dar aula. O que aconteceu nessa sua 
formação? 

Professora G: Não sei, eu sempre tive muita vontade de ter conhecimento, mas nunca tive 
vontade de estar passando esse conhecimento para ninguém, eu não me via como professora. 

Pergunta: Você fez o curso de História, sabia que existia a possibilidade, você ia ter uma 
formação, uma licenciatura, lhe daria habilitação, mas você não tinha o desejo de ir para a sala 
de aula? 

Professora G: Correto, tive oportunidade. As outras meninas, digo meninas porque os 
meninos todos foram embora, tiveram a oportunidade e trabalharam como eventual e tal, mas 
todo ano eu fazia minha inscrição na diretoria, era sagrado... (Risos). 

Pergunta: Mas por quê? Só pra seguir um ritual? 

Professora G: Não sei, sinceramente eu não sei, porque eu não aparecia em nenhuma 
atribuição, só me inscrevia. Em 1998 teve concurso, minha família me pressionou. Nesse 
meio tempo meu pai já tinha falecido, eu cheguei a deixar de cursar a faculdade de junho até o 
meio de agosto, mas todo mundo me buscou e levou para a faculdade de volta, continuei, mas 
era muito difícil se eu tivesse que deixar, para mim teria sido terrível, mas eu não queria dar 
aula, prestei o concurso sem interesse nenhum, acabei passando. 

Pergunta: Sem interesse por quê? Qual foi a sua motivação? 
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Professora G: Minha família, a pressão... Falavam sempre “você tem diploma para ficar na 
gaveta?”. Ouvia muito isso, principalmente do meu irmão caçula, porque ele não gostava de 
estudar, minha mãe forçava, minha mãe obrigou ele ir para a escola até os 18 anos e ele ia, fez 
até a 7ª série, porque não passou para a 8ª, ele ia e dormia na carteira, mas ele ia porque minha 
mãe obrigava e ela ia verificar se estava lá, não tinha como cabular a aula então tinha que 
ficar, quando eu ia cobrar isso dele, porque eu fiquei no lugar de pai dele, ele falava “pra que 
eu quero diplomas, pra ficar na gaveta igual ao seu, pra quê? Eu ganho mais que você”. Então 
ele falava desse jeito para mim, em questões financeiras ele jogava isso na minha cara, queria 
falar que não precisava ser formado, pois já tinha profissão, realmente ele já tinha e eu ainda 
não. Ele é açougueiro, ele já tinha a profissão dele encaminhada, é isso que ele gosta e faz até 
hoje, então ele não queria nem saber, já tinha emprego bom e garantido. 

Pergunta: Isso te deixava frustrada? 

Professora G: Eu ficava sim, pelo financeiro mesmo. Isso me deixava muito chateada, mas 
não por ter feito a faculdade, faria de novo. Gostei, foi muito bom, foi uma época muito boa 

Pergunta: Na verdade, você não queria mesmo era ser professora? 

Professora G: É, aí prestei o concurso sem interesse nenhum e acabei não passando, dei pulos 
de alegria escondido da família. Em 2003 teve outro concurso, a pressão não foi somente da 
família, foi pressão dos colegas e do meu marido, que falavam que eu tinha que prestar e que 
dessa vez eu ia passar. Fiz a inscrição, não estudei, porque eu tinha pavor de sala de aula, 
queria muito ter emprego, aquele salário, uma garantia, vida tranquila, mas não queria por 
nada entrar em sala de aula. Prestei, fiz a prova da parte da manhã e não queria voltar para a 
parte da tarde por nada, me levaram a força, contrariada, mas fiz e passei. Eu falo que meu 
ingresso na educação tinha que ser mesmo, tinha que acontecer, já estava programado por 
Deus mesmo, porque não foi por livre espontânea vontade que eu vim, estou aqui, mas agora 
também não quero sair. 

Pergunta: Nesse meio tempo, você tinha umas expectativas que não eram lá muito boas da 
educação já que você repudiava a sala de aula? 

Professora G: Então, eu repudiava mas não sei, eu acho que ainda tinha um pouco da minha 
timidez, sou muito na minha, achava que não tinha aptidão, e nem sei se tenho, não tenho 
muita paciência. Conhecimento não é que eu tenha muito, mas eu vou muito em busca, eu 
estudo muito. 

Professora G: Então essa parte você sabe que consegue sanar? 

Professora G: Sim, mas eu tenho medo de não conseguir passar o conhecimento, eu tenho 
medo de deixar a desejar para os meus alunos, eu quero que eles entendam que eu estou 
querendo falar pra eles, não quero que fique só por falar, então eu ainda tenho esse medo. 

Pergunta: Em sua formação, você falou que cursaria de novo, que imagem você tem dela? 

Professora G: Foi um curso de qualidade, foi um curso bom, me abriu a mentalidade para 
tudo, para a vida, eu acordei e vi o que era o mundo aí fora, eu não conhecia esse mundo. Eu 
tenho uma visão que eu falo que é de lá, da faculdade. Faria o curso novamente, hoje eu 
continuo não querendo fazer Enfermagem, o que eu pretendia fazer, já tinha feito a inscrição 
para vestibular antes de me chamarem para assumir em 2007, foi assistência social. 

Pergunta: Lá em Fernandópolis mesmo? Abriu? 
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Professora G: Sim, lá mesmo. Agora tem a universidade além da faculdade, tem todos os 
cursos, só não tem a engenharia elétrica que o meu marido sonha, mas tem tudo. Se hoje me 
oferecessem um curso gratuito, eu quero fazer um curso, mas não me pergunte qual, então é 
pra ser professora, eu tenho que ser professora. 

Pergunta: Então você tem essa visão positiva da sua formação, acha que valeu a pena. A parte 
pedagógica, disciplinas como psicologia, didática, você teve essas disciplinas na licenciatura, 
o que você pensa sobre? 

Professora G: Sim, valeu muito a pena, tive essas disciplinas na licenciatura. Eu acho que 
ficou um pouco pendente muita coisa, principalmente da didática, eu acho que a didática 
deixou muito a desejar... 

Pergunta: Você trazia uma noção do que era real na sala de aula? 

Professora G: Não, eu não sabia o que era a realidade da sala de aula, nem no estágio eu 
aprendi. Eu enfrentei mesmo tudo em sala de aula foi em 2007, eu tive que aprender tudo, não 
sabia nem como entrar e me portar na sala de aula, porque no meu estágio eu não dei aula. 

Pergunta: Conta um pouco do seu estágio. 

Professora G: Meu estágio era com a mesma professora. No último ano, fiz estágio de 
fundamental e colegial, hoje ensino médio. 

Pergunta: Foi tranquila a aceitação dos professores para você assistir as aulas? 

Professora G: Não, eles não aceitavam muito bem, tinha um professor de Geografia que sim, 
ele é maravilhoso, já tinha uma outra postura. A professora que eu fazia estágio, da escola que 
eu tinha escolhido para fazer o estágio, ela não me deixava assistir as aulas e falava que 
assinava para mim, mas eu toda certinha ia deixar ela assinar minhas aulas, sem eu assistir e 
nem fazer nada? Foi difícil, porque algumas vezes eu conseguia me impor e ficar, achava uma 
imposição e ficava até constrangida porque eu via que ela não me queria ali, mas eu 
permanecia o máximo que dava pra eu ficar, mas eu não queria espioná-la igual ela pensava, 
eu queria estar aprendendo com ela, era isso o que eu queria, mas ela não conseguiu me 
transmitir nada. Para mim é como se fosse uma página em branco esse estágio, só lembro 
mesmo do professor João, ele me deixou alguma coisa, gostava muito do jeito de ele agir com 
os alunos, da didática dele, muito bom, mas foram poucas aulas com ele, pois era Geografia e 
eu só fazia Geografia de 5ª a 8ª série, então não teve muita coisa.  

Pergunta: Na faculdade você teve o acompanhamento de um professor que orientou o seu 
estágio?  

Professora G: Não, não tive também.  

Pergunta: Você passou no concurso e em 2007 te chamaram? 

Professora G: Eu já tava dando aula. 

Pergunta: Você já tava dando aula? Como assim? 

Professora G: Foi assim, eu dei aula em 2007, então não foi aqui o susto, eu passei em 2003, 
passei numa classificação muito longe e achava que nunca iam chamar, então resolvi deixar 
quieto, e assim fiquei e fui fazendo cursinho, curso de computação, curso de vendas, tudo o 
que aparecia, mas fiquei na minha. Quando foi em 2006 teve uma semana de História na 
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faculdade que eu estudei, e não sei o porquê eu vi o cartaz e resolvi participar, fiz a inscrição e 
fui. Era uma semana de palestras, tipo congresso, foram professores de vários lugares, 
inclusive um que tinha sido aluno junto comigo, hoje está em São Carlos, ele foi para lá dar 
um curso, então foi muito bom e eu comecei a abrir a mentalidade para a escola. Em 2006 
chamou uma turma boa no concurso e eu fiquei muito próxima, se tivesse nova chamada eu 
estaria dentro. Enfim fui chamada, não me imaginava assumindo cargo, muita 
responsabilidade, sem nunca ter entrado em sala de aula. Decidi que iria fazer a inscrição em 
2007 em Fernandópolis e iria às atribuições, participei da atribuição de início de ano na 
Diretoria, mas não peguei nada, porque ninguém consegue pegar nada lá, aquele ano 
começaria a ser assim, não seria mais na Diretoria, seria nas escolas, então toda terça e quinta-
feira tinha edital, teria que acompanhar na Diretoria, e como eu trabalhava a três quarteirões 
de lá, toda terça e quinta eu ia à Diretoria. 

Pergunta: Resolveu que iria dar aulas? 

Professora G: Sim, pensei “agora eu quero pegar aula”. Eu ia para a atribuição e tinha uns 
quatro ou cinco professores, e eu ficava pensando “quem tem mais ponto que eu?”. Só que eu 
por ter passado no concurso ficava na frente de quase todo mundo, e tinha uns com três 
pontos e eu com meu um ponto lá, mas eu pensava “tomara que ele pegue na minha frente”. 
Fui à atribuição e não peguei, quando foi na segunda atribuição, eu fui para escola ali perto, 
porque ali tudo é perto, minha sandália quebrou no caminho, pensei em voltar, mas pensei que 
se eu voltasse, meu marido ia querer me matar, aí fui assim mesmo, com a sandália 
arrebentada para a escola, chegando lá, “você pega tal aula, eu pego tal aula e você pega tal 
aula, professora”, os professores estavam dividindo as aulas. Quando ouvi isso pensei ”ferrou, 
vai sobrar aula para mim”, mas no fundo eu não queria e não sabia o que fazer. A diretora 
chegou e começou a colocar em ordem por pontos, eu era a terceira, ia sobrar aula pra mim, à 
noite. Quando primeiro da lista sentou para a atribuição das aulas, chegou uma professora 
correndo, desesperada, e como ela chegou faltando um minuto para a atribuição e ela tinha 
mais pontos, pegou primeiro que ele. Ela pegou quase tudo e sobrou só o segundo ano que 
não interessava para ele, porque ela pegou exatamente as aulas que ele queria. Sobrou, a 
próxima pessoa pegou e não sobrou para mim. Fui embora contente por dentro e ao mesmo 
tempo decepcionada. Fomos juntos, aquela decepção, ele decepcionado, falou que não havia 
pegado nada ainda, ele já dava aula há muitos anos, nos formamos quase no mesmo período, 
ele se formou um ano anterior ao meu, em 1995, e fomos em estado de decepção. Fiquei 
sabendo que ia ter uma outra atribuição no município vizinho, eu não queria ir, meu marido 
me incentivou a ir, arrumei desculpa que tinha que pegar ônibus e que a volta seria difícil, 
mas ele se habilitou a me levar, na época eu já tinha carteira de motorista mas não dirigia. Ele 
me levou na atribuição, mas nesse tempo eu trabalhava com ele ainda. Ah, eu pulei uma parte, 
em 2006 eu dei aula particular para um aluno, minha primeira experiência, não era bem aula 
particular, mas eu ajudava ele a fazer as atividades para casa e ajudava ele a estudar, porque 
ele não tinha o hábito de estudar, estudava em escola particular, e não estava conseguindo 
desenvolver nada e a mãe decidiu que precisava arrumar uma professora particular, mas ela 
não queria uma professora exatamente de matemática, história, geografia, não, ela precisava 
de alguém porque ela não tinha tempo para orientar ele. Eu fiquei do mês de agosto até 
dezembro com ele. 

Pergunta: Gostou da experiência? 

Professora G: Gostei sim, até que rendeu, eu ficava muito feliz quando ele ia bem nas provas 
e ele conseguiu passar de série. 

Pergunta: E a terceira atribuição como foi? 
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Professora G: Fui na atribuição no município vizinho, chegando lá aquele monte de professor, 
pensei “que maravilha, não vai sobrar nada para mim”, porque eu ia na vontade de que 
sobrasse, mas ao mesmo tempo meu coração pedia que não, eu sofria muito, muito, eu sou 
muito ansiosa. Na atribuição, uma professora saiu da sala e disse que ninguém queria pegar 
um bendito de 3º ano ensino médio, porque chocava com o horário de todo mundo, três aulas 
semanais, ninguém conseguia pegar porque não dava certo. A diretora da escola falou para 
mim “só tem você agora”, quando ela me falou isso, eu falava “eu não,3º ano não,não posso, 
nunca entrei numa sala de aula”, a diretora falou “você pode sim, você pode porque tudo se 
começa de um início e você vai iniciar, como você quer passar por isso se não quer iniciar? 
Você vai iniciar e começa amanhã, porque hoje não dá mais tempo, a professora dessas aulas 
está na vice direção, ela vai te ajudar”. 

Pergunta: Era início do ano letivo? 

Professora G: Maio, na verdade era abril e eu fui até o mês de maio. Fui pra casa, meu marido 
lá fora me esperando, eu quase chorando, ele perguntou se eu não tinha conseguido pegar 
nada de novo. Falei que tinha conseguido, mas ele não entendia o porquê de eu estar daquela 
maneira, aí falei que não ia conseguir. Ele me apoiou, falando que eu conseguiria, ele sempre 
me deu muita força. 

Pergunta: Era muita insegurança assim? 

Professora G: Eu tinha muita, muita, muita insegurança, não tinha medo de não saber o que 
responder para um aluno que faz uma pergunta, meu medo não era esse, meu medo era como 
começar a falar com eles, como começar a passar um tema para eles eu não sabia como, fui 
para casa, não jantei e não dormi, e no dia seguinte eu iria para uma aula, numa quinta feira, e 
na sexta feira eu iria para duas aulas, tinha que ir duas vezes naquele município para dar essas 
aulinhas. Seria por 30 dias... Fui. Cheguei lá, com certeza todos os alunos perceberam que eu 
era professora iniciante, realmente eu falei para eles, a professora que era da turma foi lá na 
sala e falou tudo, no dia anterior ela me passou todo o material, apostila, que ela estava, eles 
tinham apostila, eu poderia ler com eles, eu me preparei a noite toda para ir dar aula, o tema 
era Getúlio Vargas, me saí bem, de princípio e deu tudo certo. 

Pergunta: Como você se sentiu? E a reação dos alunos?  

Professora G: Fui para casa maravilhada, os alunos aceitaram bem, perceberam, depois 
queriam saber de onde eu era, porque a cidadezinha só tinha aquela escola, queriam saber de 
onde eu era, porque eu não era dali, a cidade se chamava Macedônia, foi um bate papo legal, 
descontraiu um pouco, principalmente para mim, uma turma de 16 alunos, uma turma 
pequena, mas assustadora, eles estavam afiados, uma turma que vinha com a mesma 
professora desde a 5ª série. 

Pergunta: Como foi passar um mês com esses alunos?  

Professora G: Um mês maravilhoso, porque cada dia mais eu me aperfeiçoava mais, o tempo 
passou que eu nem vi, foi maravilhoso receber meu primeiro salário como professora, muito 
pouco, mas foi muito bom, porque era o meu primeiro salário de professora, foi muito bom, já 
estava sendo bom aquele da aula particular e era até mais, muito mais, porque além do salário 
que eu tinha eu ainda tinha aquele salário. O menino da aula particular ia ao escritório que eu 
trabalhava para ter a aula, mas foi muito bom. No mês de maio, acabou a licença da 
professora, ela voltou, e nesse mês tem umas festas na minha cidade e não tem aula, em junho 
não consegui pegar nada, julho é férias. No mês de agosto primeira atribuição ocorreu em 
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uma outra cidade vizinha, que é um sonho e quero ir para lá, chama-se Pedranópolis, ao lado 
de Fernandópolis, até mais perto do que a outra, é o meu sonho, espero que a professora 
titular saia de lá um dia, só tem uma escola no município, e eu quero ir para lá, dar aula lá. Fui 
na atribuição e eu era a única que tinha pontuação, poderia estar pegando 33 aulas, carga 
completa. Ela também tinha saído para ser vice-diretora em uma outra escola, não era 
naquela, o que me assustou um pouco foi uma “panelinha” muito grande de professores 
efetivos, numa escolinha pequena de uma cidadezinha pequena. 

Pergunta: Assustou por quê? Em relação aos professores? 

Professora G: Me assustou tudo de princípio, logo que cheguei já vi a diretora, muito dura de 
princípio, não tão receptiva como a outra, dizendo “olha, vocês venham preparados porque 
aqui os alunos questionam mesmo”. Ela apavorou um pouco, me assustou. Eu podia pegar as 
33 aulas, mas não quis ensino médio, porque achei que era muita coisa e eu não estava 
preparada para tudo isso, seria aula de manhã e noite, falei que não dava e peguei só 19 aulas, 
no fundamental, e no dia seguinte teria que estar lá. 

Pergunta: Você já tinha material? Alguém te deu material? 

Professora G: A professora deixou material para quem fosse pegar essas aulas, pegou eu e 
uma outra professora, ela pegou ensino médio e eu fundamental, ai fui e no primeiro 
momento. Foi horrível, não foi uma experiência legal, principalmente com a 7ª série, uns 
alunos muito difíceis, mas depois peguei o jeito e foi tudo uma maravilha. A professora então, 
não tem melhor, eu me espelho nela, ainda mais que ela é professora de História, uma 
professora excelente, fiquei substituindo ela até o mês de novembro, porque ela voltava e as 
aulas voltavam para mim, por incrível que pareça, só eu pegava essas aulas dela, eu era 
sempre a primeira, e eu não quis ampliar a carga.  

Pergunta: Por que essa admiração por ela? Você chegou a ver o trabalho dela? 

Professora G: Porque ela me ensinou tudo, tudo o que eu sei, preencher um diário, como se 
portar na escola, na sala de aula. Nós nos correspondíamos por telefone e pela caixinha via 
escola, ela estava em outra escola, mas ela mandava pela caixinha na diretoria, a caixinha ia 
parar lá para mim, eu demorei para conhecê-la pessoalmente. 

Pergunta: Vocês não se conheciam? Falavam e se comunicavam sem se conhecer? 

Professora G: Sim, isso mesmo, ela falava “se você achar que eu estou me intrometendo 
muito, invadindo o seu espaço, você fala”, mas eu não achava que ela estava invadindo, 
porque ela estava me orientando, foi maravilhosa comigo. Ela foi para a minha escola ser 
vice-diretora, na escola que era dela, chegando ela falou “o que você precisa?”. Eu precisava 
que ela me explicasse tudo, como preencher um diário, pois o diário dela era perfeito, eu tinha 
até medo de mexer nos diários dela, pois lá no interior o diário é “sagrado”, diário é 
documento, eu acho que aqui não é tanto, mas lá era e ainda é. 

Pergunta: Se diário é documento e é tão sagrado, e o professor? 

Professora G: Mais ainda né? 

Pergunta: Professor tem prestígio assim? 

Professora G: Talvez, mas não vejo.Os alunos hoje em dia não tem essa visão que a gente 
tem...Ela me ensinou, essa professora tirou todas as minhas dúvidas, o que fazer com o aluno 
que não esta frequentando, se risca, se põe falta, registrar tudo o que ocorre...Aqui eu não 
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registro, porque aqui ninguém tem esse hábito, acho que ficaria um trabalho perdido, 
desnecessário, mas eu sei que quando eu voltar para o interior eu vou ter que fazer essa parte e 
já estou acostumada. 

Pergunta: Estou percebendo que você sentiu bastante diferença de quando saiu da sua cidade e 
veio para Itapevi. 

Professora G: Sim, muita diferença, então lá provas e trabalhos de aluno, tudo é documento, 
você guardava tudo e nada devolvia para o aluno, a não ser para ele ver e assinar que estava 
ciente da nota e dos erros corrigidos e após essa conferência eles devolviam e tudo seria 
guardado em pasta para pais e mães ver no dia da reunião. 

Pergunta: Então essa professora te acompanhou, de maio a novembro, é isso? 

Professora G: Lá no interior tudo o que o aluno faz é documento. Sim, ela me acompanhou de 
agosto a novembro, e ela pretendia continuar afastada, mas nesse meio tempo eu já tinha sido 
chamada, tinha vindo para São Paulo e escolhido as aulas, eu vim em 07 de novembro para 
escolher e dia 15 de novembro foi o último dia que trabalhei com as aulas dela.  

Pergunta: Não tinha cargo para a escolha em sua região? 

Professora G: Não, nada, nada, só grande São Paulo mesmo, região metropolitana. 

Pergunta: Por que você escolheu Itapevi? 

Professora G: Eu ia para Francisco Morato, porque era lá que tinha alguns amigos já 
conhecidos, mas a professora que veio junto comigo, nós nos formamos juntas e não 
perdemos o contato, nos preparamos para vir juntas, morar juntas, teríamos que escolher a 
mesma região. Ela veio na terça e eu vim na quarta, quando ela chegou para escolher 
Francisco Morato, ela consultou uma prima que mora em Barueri. Essa prima a buscou na 
Barra Funda, foi com ela para Pompéia na escolha e acabou ‘fazendo a cabeça’ para escolher 
Barueri, mas como não tinha mais aula em Barueri, ela acabou escolhendo Jandira, mas ela 
viu que iam se esgotar as vagas de Jandira. Quando nos falamos por telefone, eu estava vindo 
e ela voltando para Fernandópolis, e ela me disse que Barueri não tinha mais, Jandira talvez 
também não tivesse mais, era pra eu escolher Itapevi e caso não tivesse, escolher Pirapora. 
Também falou para eu não escolher Carapicuíba porque já era outra Diretoria. Chegando lá eu 
fui a primeira do grupo a escolher, viemos em dezesseis professores de História, chegou na 
hora a única coisa que eu sabia era que eu queria uma escola que tivesse nome de professor ou 
professora. 

Pergunta: Por que isso, foi no chute, para arrumar um critério qualquer? Você foi olhando o 
nome das escolas? 

Professora G: Chegamos às 4 horas da manhã em São Paulo, uma chuva... Não tinha banheiro 
para ir, fomos num bar ou restaurante... Ficamos esperando até dar horário, começou a 
atribuição era 8h30 e às 10h00 eu estava livre.  

Quando eu estava lá com aquele monte de papel, eu ainda me perco no meio de papéis, achei 
Itapevi, ainda tinha muitas vagas, fui escolher a escola, primeira escola acho que era Profº. 
Sérgio, tinham seis vagas e era impossível estar tudo ocupado, mas já estava.Mudei para a 
escola Profª. Maria Soares, porque tinham três vagas, mas só uma única vaga, pois duas já 
haviam sido ocupadas. Eu escolhi essa escola mesmo.  
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Pergunta: De agosto a novembro foi um período de experiência maciça e como foi essa 
vivência em sala de aula? 

Professora G: Muito boa e eu vi que acalmou meu medo inicial, mas eu ainda tinha muito 
medo e sempre dizia “podem me chamar, eu nunca desisti de nada, mas eu não vou para São 
Paulo”, o máximo que eu iria era até Americana... Acabei vindo, acho que estava tudo escrito 
já e eu só estou cumprindo... 

Pergunta: Você se deparou com algumas dificuldades, como você ainda deve se deparar ao 
longo desses dois ou três anos de docência? 

Professora G: Eu acho que ainda vou ter muita dificuldade, mas como já falei eu pego as 
coisas muito rápido, eu me interesso, sou muito observadora. Dos conselhos que eu recebo 
sempre aproveito o que é bom e o restante eu descarto, vou observando as pessoas 
profissionalmente, o que vejo de bom e sei que pode servir vou aproveitando. Os filhos não 
podem ser educados de mesma maneira, pois cada um tem o seu jeito, então acho que isso 
acontece com os alunos, eles são diferentes, é um desafio lidar com as diferenças, mas acabo 
aproveitando tudo de bom que as pessoas têm a oferecer. 

Pergunta: Agora, eu gostaria que você elencasse algumas das principais dificuldades que você 
enfrentou durante esses dois ou três anos de docência. 

Professora G: Eu acho que é a questão da paciência com os alunos, tem momentos que eu 
acho que sou uma bruxa... 

Pergunta: Você se considera muito severa? 

Professora G: Eu me acho, às vezes sou muito dura com eles, isso é uma dificuldade que eu 
quero superar. 

Pergunta: Faz parte da sua característica ou você acha que isso é uma estratégia em sala de 
aula? 

Professora G: Não, é minha característica, eu sempre sou muito dura, sou muito de falar, não 
gosto de mandar recado, sou muito verdadeira. Se é para falar, então deixa que eu falo, eu falo 
mesmo assim e acho que isso atrapalha um pouco, eles têm um pouco de medo de mim, eu 
não queria, eu queria que eles tivessem outra visão da minha pessoa, queria deixar igual todos 
os meus professores deixaram marcas, tanto de infância, adolescência, faculdade, guardo o 
nome de todos. 

Pergunta: Você é bastante emotiva48? 

Professora G: Eu sou bem emotiva, mas hoje em especial, hoje eu vi um carinho especial da 
6ª C, entrei em sala de aula após o intervalo e entrei em lágrimas, e chegando lá eles ficaram 
tudo em volta... me emocionou, eu chorei... Eu estava conversando com professoras e falando 
dessas dificuldades todas, principalmente essas dificuldades que temos agora, com esses 
sábados trabalhados, e falando sobre isso eu me desesperei, porque ontem conversando com 
meu marido ele disse que queria que eu fosse embora, ai falei que iria na sexta e ficaria cinco 
dias em casa, aí ele disse que não queria que eu fosse embora assim, mas que fosse embora 
para sempre. Comecei a chorar e entrei em sala assim, eles vieram, me enchendo de carinho 
querendo saber o motivo do choro, eu expliquei que não era com a escola, estavam todos 
                                                            
48 Neste momento a professora começou a chorar, visivelmente emocionada, diante da impossibilidade de 
retornar, no final de semana, para sua casa, aproximadamente 600 Km do município de Itapevi. 
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preocupados comigo, disseram que não queriam que eu fosse embora. Percebo que a 6ª C, tive 
um tempo de conversar mais com eles, acabou criando um contato mais humano, sem ser 
aquele negócio de professor – aluno – conteúdo. Os alunos que estavam presentes passaram a 
me tratar diferente, me cumprimentam no corredor, pedem para eu ir dar aula... 

Pergunta: Isso causou uma diferença? 

Professora G: Foi, foi muito bom, por isso que eu digo que quero mudar esse meu jeito, pode 
ser que eles não vão aprender História de outro jeito, não sei... 

Pergunta: Você acha que pode ter um distanciamento com essa sua maneira de tratar as 
situações? 

Professora G: Todos os meus professores foram muito rígidos e duros, mas mesmo assim eu 
sentia muito carinho por eles. Eu queria que meus alunos sentissem esse carinho, nem tanto 
para falar “não vou gostar de História por causa daquela professora”. É difícil quem gosta 
dessa disciplina, principalmente o ensino fundamental, no ensino médio já gosta um 
pouquinho, nem gosta, mas sabe que vão precisar por causa do vestibular, então precisam ter 
um pouco mais de conhecimento, mas eu achei uma experiência muito boa. Uma coisa que eu 
acho que é uma pena, ano passado eu tinha três aulas com eles, esse ano tenho apenas duas, 
tenho medo de ficar uma e depois nenhuma. Eu queria ter mais tempo com eles, queria entrar 
mais vezes na sala, estar mais tempo em contato, mas isso não depende de mim, infelizmente, 
eu tenho que entrar em sala, dar conta daquilo ali, senão eu vou me cobrar do conteúdo. 

Pergunta: Essa exigência é de sua postura como professora? 

Professora G: Sim, e quero que eles, um dia, falem que pelo menos escutaram algo a respeito 
de determinado assunto. Eu falo para os alunos que não decoro nada, mal sei a data do meu 
aniversário, não quero fazer com eles decorem, o que muitos professores fizeram comigo, 
decorar tudo, quero que meus alunos saibam que um dia aconteceu tal coisa, mesmo que não 
saibam de todo o contexto histórico, mas que sabiam do assunto. 

Pergunta: Você falou dessa dificuldade, que é uma coisa difícil lidar com isso. Para você, tem 
mais alguma que você queira colocar? 

Professora G: Sou muito exigente, quero dar conta do conteúdo, quero dar conta do currículo 
e o tempo não deixa isso acontecer, no ano passado eu perdia noites de sono por causa disso, 
esse ano já não, eu já não tenho aquele desespero por ter que entrar em conteúdo novo. Então 
acho que já estou vencendo essa dificuldade que era essa coisa de preparar a aula, a ansiedade 
por trabalhar com um novo tema. 

Pergunto: Você acha que um bom professor é aquele que sabe muito da sua matéria? 

Professora G: Eu acho que também tem essa parte de saber transmitir, eu tinha esse medo de 
não saber transmitir, mas eu tive ensino médio o ano passado, sendo duas turmas de 2º ano e 
duas turmas de 3º anos, onde eu vi eu mesma comprovando no final do ano letivo que 
realmente eu tinha conseguido transmitir para eles, porque infelizmente nos alunos do ensino 
fundamental não dá para ter essa visão, mas eu acho que eu consegui um pouquinho. 

Pergunta: Você está desmotivada com a carreira? 

Professora G: Já vi professores querendo partir para outra área, mas eu ainda não quero. 

Pergunta: Você está gostando de ser professora? Pretende continuar? 
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Professora G: Estou sim e pretendo continuar. 

Pergunta: Vindo para Itapevi, sua família permaneceu em Fernandópolis, inclusive seu 
marido, lidar com tudo isso como é que é? 

Professora G: Isso é o psicológico mesmo, mas eu acho que ainda não superei e não vou 
superar, mas também não quero voltar para a minha cidade porque acostumei com aqui, com a 
escola, com o jeito da Diretoria daqui e a escola mesmo. Voltar para lá eu sei que vou ter 
outras dificuldades que eu acho que não gostaria de estar enfrentando, mas vou tender que 
recomeçar. 

Pergunta: Como você vê a perspectiva na carreira no governo estadual diante das mudanças 
que estão ocorrendo? 

Professora G: Eu tenho medo de acabar acontecendo a municipalização, isso me assusta um 
pouco. Eu estou querendo mais conhecimento, queria dar aula particular, dar aula em 
universidade, eu quero, é isso o que eu quero. 

Pergunta: Então você tem essa pretensão de continuar tua carreira docente estudando? 

Professora G: Sim, pretendo continuar estudando, não vou mais fazer assistência social que 
era o que ia fazer antes de ser chamada no concurso, eu pretendo continuar mesmo e se surgir 
de estar complementando com escola particular. 

Pergunta: Por causa da renda? 

Professora G: Da renda também, porque tudo isso conta, não adianta falar porque a gente vem 
por amor, mas também vem pela dor, a necessidade financeira que todo mundo tem, não dá 
pra conciliar tudo e falar que vem dar aula apenas por gostar, não é isso, seria o ideal, mas 
infelizmente não é, não dá, é difícil quem consegue conciliar o que faz com o ganhar bem. 

Pergunta: Como é a sua relação com os outros professores? 

Professora G: Eu tenho essa visão de que me dou bem com todo mundo, sou de falar o que 
penso, às vezes meu jeito muito exigente comigo mesma incomoda algumas pessoas, mas isso 
eu não consegui mudar ainda. 

Pergunta: Você acha isso ruim? 

Professora G: Não quero mudar, o que eu queria mudar consegui mudar um pouquinho, mas 
mesmo assim eu gosto de estar por dentro do assunto, de estudar, não gosto de saber notícias 
depois, gosto de saber antes, sou ansiosa, gosto de estar preparada. 

Pergunta: Se você pudesse, hoje, escolher outra profissão? 

Professora G: Não tenho uma outra profissão. 

Pergunta: Você me ajudou muito, mas quero encerrar com essa questão. Pense em qual das 
alternativas melhor se encaixa na motivação da sua escolha: A) mercado de trabalho; B) 
prestígio social da profissão; C) adequação as aptidões pessoais; D) possibilidade de 
contribuir para a sociedade; E) possibilidade de realização profissional?  Você já falou um 
pouco, falou que desistiu mas houve uma pressão da família, mas sua família poderia 
pressionar e você permanecer onde você permaneceu por 10 anos, e entre esses, qual foi o 
motivador? 
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Professora G: Isso mesmo que aconteceu, mas eu acho que é adequação as aptidões pessoais, 
acho que é o que realmente eu tenho que ser, é o que eu gosto, se fosse pra escolher uma outra 
disciplina hoje não escolheria nenhuma outra, é a que eu gosto mesmo e acho que hoje se me 
falasse que em Fernandópolis tem um cargo para fazer qualquer outra coisa  e não precisasse 
passar pela faculdade, eu não saberia o que ser mesmo, a não ser professora. 

Pergunta: Muito obrigada. 

Professora G: Boa sorte. 

 


