RECONSIDERAÇÕES SOBRE O “INÍCIO” NA PROFISSÃO DOCENTE
ANJOS, Daniela Dias dos - UNICAMP
SMOLKA, Ana Luiza Bustamante - UNICAMP
GT: Psicologia da Educação / n.20
Agência Financiadora: FAPESP


No âmbito das discussões acerca da formação de professores e da profissão docente, o projeto de pesquisa do qual este texto faz parte, pretende investigar o modo como os professores vivenciaram o início da profissão docente, quais experiências, sentimentos e lembranças possuem e como eles interpretam e falam hoje de seus primeiros anos como professores. Assumindo uma perspectiva histórico-cultural, consideramos que as condições concretas de vida dos sujeitos estão imbricadas na história social, marcando e caracterizando modos de ação e atuação profissional. 
Ao pensarmos na produção histórica da formação e profissão docente, podemos dizer que as necessidades e as exigências que se colocam aos professores não são sempre as mesmas. No Brasil, grandes alterações ocorreram no campo político-pedagógico nas quatro últimas décadas. Diante de tantas mudanças, indagamos como os professores que estavam iniciando suas carreiras naqueles momentos viveram as demandas de sua profissão; como a legislação, as reformas educacionais, o que se produzia na academia, as relações interpessoais, as condições de vida, afetavam sua atuação profissional, caracterizando as expectativas e configurando seu desempenho como professor iniciante.
Visando, portanto, compreender as condições de realização do trabalho do professor iniciante nas suas articulações com o contexto histórico cultural no qual ele acontecia, optamos por entrevistar professores que começaram a dar aulas em momentos históricos diferentes, ao longo das últimas quatro décadas. Em reunião com a equipe de professores de uma escola municipal, apresentamos o projeto de pesquisa, convidando-os a participar do estudo. Iniciamos as entrevistas com aqueles que se dispuseram a colaborar. 

Pesquisas sobre o professor iniciante

Se o número de trabalhos que tem tematizado a questão do ingresso na profissão docente vem aumentando, Lima (2004), em trabalho apresentado no GT de Formação de Professores da ANPED em 2003, constata que apesar disso, a parcela que se dedica a pensar acerca do professor iniciante ainda é pequena.
Tais trabalhos consideram diferentes aspectos do início da profissão (Corsi, 2002; Guarnieri, 1996; Pizzo, 2004; Vieira, 2002 entre outros): as dificuldades encontradas, relação teoria e prática, como os professores desenvolvem seus conhecimentos, como lidam com os problemas, etc. A maioria destes faz uso do conceito de desenvolvimento profissional e da noção de ciclos profissionais, buscando articular suas pesquisas com pesquisadores que estudaram o desenvolvimento da profissão, tais como Huberman, Veeman, Marcelo Garcia, entre outros. Estes autores investigam o que seriam “níveis de desenvolvimento do professor”, e ”é a partir deles que se delineiam as investigações sobre esse tipo de professor (iniciante), procurando abarcar vários aspectos dessa transição...” (Guarnieri, 1996:12).
Encontramos ainda estudos que não enfocam especificamente o início da profissão, mas que partindo de uma perspectiva sócio-cultual e da análise dos professores sobre sua prática, falam sobre sua constituição. Ao analisarem como se tornaram professores, tais estudos refletem sobre o início na carreira, sobre a passagem de estudantes a profissionais. (Fontana, 2000a, Rosemberg, 2003, Pereira 2003 entre outras). A contribuição destes trabalhos está na maneira de conceber a constituição do professor como algo tenso, uma trama que vai se fazendo dia a dia, em que os processos de ensino e de reflexão sobre ele, são aprendidos ou construídos cotidianamente pelos professores, não sendo, portanto, automáticos ou progressivos, não dependendo exclusiva ou necessariamente dos anos de experiência.

A concepção de ciclo vida profissional em foco

O trabalho de Huberman (1992) constitui-se numa referência central nesse campo de investigação. Ao caracterizar 6 fases na profissão docente, o autor afirma que “não quer dizer que tais seqüências sejam vividas sempre pela mesma ordem, nem que todos os elementos de uma dada profissão as vivam todas” (p. 37) 
Esse modo de conceber a profissão tem levantado indagações por parte de alguns pesquisadores. Guarnieri (1996) aponta que apesar das contribuições de estudos que tratam de fases ou etapas de aprendizagem profissional, estes podem

“trazer uma visão evolucionista do conhecimento do professor acerca do ensino, no sentido de que esse processo ocorreria atingindo estágios cognitivos mais elevados. É de se esperar que, com a experiência, o professor se torne mais capaz para lidar com as situações de sala de aula, mas é necessário igualmente considerar que as condições objetivas em que sua prática ocorre podem dificultar esse processo, face à diversidade e à adversidade dos problemas que enfrenta no contexto escolar.” (p.30)

E ainda Facci (2004) assinala que

 “(...) é fundamental analisar os ciclos de vida profissional considerando-se as condições históricas do desenvolvimento da carreira. Não é possível aceitar que os professores se desenvolvam voltados apenas para si mesmos, sem considerar fatores políticos, econômicos e sociais que interferem no desenvolvimento do trabalho. (...)” (p. 36)

	Tomando em conta as contribuições que configuram essa polêmica, situamo-nos no contexto desse debate, trazendo aqui algumas questões para discussão.

Das conversas com uma professora

Até o presente momento, realizamos entrevistas com seis professoras. Uma da década de 70, uma de 80, uma de 90 e três de 2000. Destacamos aqui algumas breves passagens da entrevista realizada com a professora que iniciou sua carreira em 1970. Atualmente ela ministra aulas de português nas redes municipal e estadual na cidade de Campinas/SP. A escolha dessa professora se deve ao fato de ela ser a mais antiga, ainda atuante, às vésperas de se aposentar, e de suas palavras terem nos levado a importantes reconsiderações sobre o “início” na profissão docente. 

	Destacamos na sua fala, algumas marcas/ênfases na sua vida profissional:

1975 - Ingresso na profissão, escola particular – amparo, estudo

“(...) na escola particular eu tinha reuniões semanais, ... a gente estudava, só que era uma coisa mais constante mesmo, a gente estudava, lia textos, tirava dúvidas de pedagogia, de tudo (...)”

1987 - Ingresso no sistema público de ensino – choque, desamparo, ansiedade, busca,
questões políticas e as condições concretas de trabalho emergem com toda força. 

(...) No estado eu percebi que ficava mais entregue nas mãos do professor. “Toma aqui suas salas, você se vira.”
 
(...) eu senti que no estado ... ficava aquela criança nas suas mãos, e ai foi bastante chocante para mim, esse começo sabe, eu chegava perder até noite de sono pensando o que fazer para manter a motivação, para manter a disciplina, como, como fazer, que texto dar, o que fazer(...).

2000 - (...) começou a decadência ... essa aprovação, eu falo é aprovação contínua, porque ninguém soube trabalhar com a progressão continuada. 

2000 – Ingresso na Rede Municipal 

2005 – SME - desconcerto, investimento

(...) realmente quando eu peguei essa classe, eu falei: ah, vai ser fácil, porque tem menos alunos, ... vai ser pouquinho, eu estou acostumada! ... Mas realmente está sendo uma barra, viu! Tá sendo assim uma... Olha, para final de carreira... Eu estou colocando assim, tudo o que eu sei, sabe! Estou procurando, ... mas sabe, na hora que eu vou fazer, eu não sinto aquele retorno bacana...

É interessante perceber como a concepção de desenvolvimento ou de ciclo profissional tornam-se pouco relevantes na análise dessa história de atuação docente; como, de fato, não contribuem para a compreensão do drama (Vigotski, 2000) vivenciado pela professora no cotidiano de sua profissão. A questão é que sua experiência, seu conhecimento, a tarimba construída nesse tempo de trabalho e exercício da profissão, não a isentam de um desconcerto, de um flagrar-se em não saber o que fazer nesse momento da sua carreira. Como conceber, então, o “desenvolvimento” profissional? Como conceber as características do início da profissão: falta de experiência, de conhecimento, de tarimba? Ao invés de pensarmos em características de fases, poderíamos tentar interpretar alguns marcos e marcas nas histórias de vida dos sujeitos, tal como eles as significam, buscando compreender essas histórias de vida singulares entretecidas na história sócio-cultural.

A profissão docente: do conceito de desenvolvimento à idéia de constituição

Se as categorias colocadas por Huberman apontam para algumas possibilidades de compreensão da profissão docente, tais categorias podem levar a uma naturalização do desenvolvimento profissional, sem nos proporcionar um instrumental que nos auxilie na compreensão dessa profissão articulada às condições concretas, histórico-culturais de vida. 
Assim, a partir da perspectiva teórica que vem fundamentando nosso trabalho, preferimos pensar a profissão docente como um lugar de constituição do sujeito (Fontana, 2000b). Isso nos leva a problematizar as noções de ciclos e desenvolvimento profissional, colocando em pauta alguns sentidos que perpassam esses conceitos. O conceito de desenvolvimento aparece ainda muito marcado pela idéia de crescimento, maturação, evolução, teleologia, progresso, etc. O conceito de ciclo parece amenizar alguns significados implicados no conceito de desenvolvimento, trazendo noções como regularidade, completude, repetição. A noção de constituição traz implicada a idéia de formação, composição, criação, organização, estando relacionada também à idéia de condição, status, posição; trata-se de um fazer(se) sempre contextualizado, de uma constante atualização.
	Isso nos leva a indagar sobre como as condições concretas e as situações emergentes na esfera da atuação docente levam os professores a vivenciar uma busca sem fim de soluções para o fazer cotidiano, no enfrentamento de questões que, podendo ser prototípicas das relações de ensino, configuram-se como singulares e idiossincráticas. Leva-nos a problematizar os sentidos de “início” na profissão.
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