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Introdução 

O período de iniciação à docência é considerado 
como uma das etapas mais importantes para a 
configuração da identidade profissional. A falta de 
conhecimentos sobre o processo de iniciação à 
carreira docente de professores de Química, já 
identificada1,2 compromete a formação inicial desses 
docentes, especialmente, por que, frente às 
dificuldades desse período, os professores 
principiantes tendem a abandonar os 
conhecimentos acadêmicos e adotar práticas de 
sobrevivência3. Esse trabalho descreve uma 
pesquisa realizada com o objetivo de identificar 
aspectos próprios da fase de iniciação à carreira 
docente em Química para reflexão e constituição de 
conhecimentos para a formação inicial de 
professores. Utilizamos a abordagem qualitativa de 
estudo de caso e a coleta de dados foi realizada 
durante o segundo semestre de 2012, por meio de 
entrevista do tipo semiestruturada com uma 
professora de Química, concursada, que possui dez 
anos de carreira e que atua no ensino médio e 
leciona em escolas do interior do Mato Grosso.  
 
Resultados e Discussão 

Os dados obtidos foram divididos em dois grupos de 
dificuldades e vivências. Essa necessidade surgiu 
em função da identificação de que, alguns aspectos 
do processo de iniciação da carreira docente são 
próprios dos professores de Química e, outros, são 
comuns para os docentes, independentemente, da 
área de formação e atuação. No primeiro grupo, 
destacam-se: as deficiências conceituais de 
Química, que causam ainda mais insegurança ao 
professor iniciante – Professora: “[...] fiquei insegura 
em relação ao conteúdo, domínio e desenvolver a 
didática [...]” - e as dificuldades para realização de 
atividades experimentais, que podem contribuir para 
uma prática destituída de experimentação, uma vez 
que, se o professor não faz isso no início, 
dificilmente fará em outras fases da carreira, pois, a 
identidade se constitui principalmente nessa fase. 
No segundo grupo, destacam-se dificuldades do 
tipo: socialização profissional e adaptação à cultura 
escolar – Professora: “[...] chegar à escola e ser 
aceito pelos colegas, adaptar-se ao ambiente 
diferente e conseguir desenvolver seu trabalho [...]” 

- a socialização de professores em início de carreira 
com a cultura escolar representa, portanto, um 
momento de adaptação com a instituição de ensino 
e a sua cultura4 – e, por último, dificuldades de lidar 
com a descoberta dos alunos reais e lidar com a 
falta de se reconhecer como professor. Em relação 
a esta última, a professora menciona que para a 
constituição da sua identidade docente, a formação 
ambiental teve um papel importante: Professora: 
“[...] terá que juntar a experiência da educação 
básica e da universidade assim irá nascendo sua 
prática [...]”. A formação ambiental dos professores 
é muito forte e eles tendem a reproduzi-la, de forma 
tácita, em suas atividades profissionais [...]5. 
Portanto, a formação ambiental deve ser 
considerada e analisada na formação inicial para 
não ocupar um papel de destaque na práxis do 
professor frente às aprendizagens acadêmicas.  

Conclusões 

O trabalho, de acordo com a literatura, verifica 
algumas semelhanças nas dificuldades 
apresentadas pelos professores iniciantes, 
independentemente, da área a que pertençam. 
Entretanto, possibilita adicionar às especificidades, 
pouco identificadas, do início da carreira docente 
para professores de Química, aspectos sobre esse 
processo, tais como: deficiências conceituais de 
Química e dificuldades para realização de 
atividades experimentais. Os conhecimentos sobre 
essa fase podem e devem ser utilizados na 
formação inicial dos professores de Química para 
tentar diminuir as tensões próprias do início da 
carreira que comprometem à constituição da 
identidade docente e a permanência na profissão.  
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