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O Início da Docência em Escolas da Periferia do Município de 
Duque de Caxias: Formação Inicial e os Desafios da Prática.

FÁTIMA MARIA R. C. SILVA PROFª. DRª. LAÉLIA P. MOREIRA POLÍTICAS, GESTÃO E FORMAÇÃO DE 

EDUCADORES

INTRODUÇÃO

QUESTÕES DE ESTUDO 

•Quais os conhecimentos recebidos 
durante a formação acadêmica que 
contribuem para a prática 
pedagógica em sala de aula?

•Quais lacunas o professor identifica 
na sua formação inicial que 
dificultam seu trabalho pedagógico?

•De quais estratégias lançam mão 
para fazer frente aos desafios da 
prática docente cotidiana?

A pesquisa tem como referencial 
teórico: a formação docente na 
literatura acadêmica (Gatti, Libâneo ); 
os desafios no início da profissão 
(Huberman , Garcia), entre outros.
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STATUS DA PESQUISA

Os resultados da revisão de literatura realizada com os
descritores: “professores iniciantes”, “formação inicial” e
“anos iniciais do ensino fundamental”, sinalizam a
necessidade de uma revisão nas estruturas e no currículo da
formação inicial, bem como a necessidade de políticas de
formação em serviço, conforme as diferentes etapas da
carreira docente. O trabalho de campo, já autorizado pela
Secretaria Municipal de Educação do Município de Duque de
Caxias, será realizado em quatro escolas, cada uma
representando um distrito.

REFERENCIAL TEÓRICO

Trata-se de pesquisa qualitativa. Para a 
coleta de dados, serão utilizados os 
seguintes instrumentos: análise de 
documentos, observação e entrevistas 
semiestruturadas.

METODOLOGIA

1ª JORNADA DE PESQUISA DO PPGE/UNESA

27-28 DE JUNHO DE 2017

A formação docente tem sido objeto de ampla discussão por parte de
professores e pesquisadores da área da Educação. Estudos como os
de Gatti (2010), dentre outros, têm apontado o problema recorrente
da separação entre a teoria e a prática na formação de professores.

A pesquisa tem como objetivo analisar as contribuições e
fragilidades da formação acadêmica e as estratégias
construídas para o enfrentamento dos desafios na sala de
aula, a partir da ótica dos professores iniciantes na docência
da Rede Pública de Ensino do Município de Duque de Caxias,
com turmas do 1º ao 3º ano de escolaridade dos anos
iniciais do ensino fundamental.
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