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Sobrevivências no início da docência, 
de Emilia Freitas de Lima (Org.). 
Brasília: Liber Livro, 2006.

José Rubens Lima Jardilino

A discussão sobre o início da carreira no magistério é um tema que 
não somente aguça a curiosidade dos investigadores, mas também povoa as 
conversas informais dos diplomandos dos cursos de formação de professores, 
no Brasil, em especial, o de Pedagogia. Para se ter uma idéia, esse assunto é 
tão discutido que se estende além da sala de aula, das orientações de estágio 
e das práticas e se aninham no imaginário daqueles que, em breve, estarão 
enfrentando a docência como carreira profissional. Além disso, também faz 
parte do imaginário do povo – a “professorinha” –, cantada em versos e trovas 
no cancioneiro popular.

O livro, organizado por Emília Freitas de Lima, retrata com informa-
lidade “formal” essa temática de maneira sensível e muito atenciosa para com 
essas profissionais. Naturalmente, sem perder o rigor da investigação cientí-
fica e como resultado de muitas conversas, reuniões, orientações e debates, as 
autoras, sob a batuta harmoniosa da organizadora, traçam um caminho para 
o leitor, seja ele pesquisador, ingressante na carreira ou mesmo postulante, 
sobre as vivências e a sobrevivência nessa profissão primeira – ser professor.

A proposta do livro tem como objetivos explícitos: dialogar com aque-
les que vivem os processos que configuram o objeto dos estudos apresentados; 
possibilitar o diálogo e até mesmo “estreitar” os laços entre os formadores 
(a universidade) e os que empregam (as redes de ensino) esses profissionais; 
ampliar a discussão da temática, na área de investigação, sobre a formação de 
professores, uma vez que, como já vem sendo constatado em pesquisas, “[...] 
o início da docência é o momento dotado de características próprias, no qual 
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ocorrem as principais marcas da identidade e do estilo que vai caracterizar a 
profissional/professora ao longo de sua carreira [...]” (p. 9).

O livro contém seis estudos, resultantes de teses de doutorado e dis-
sertações de mestrado, orientados pela organizadora no Programa de Pós-
Graduação em Educação da Universidade Federal de São Carlos (Ufscar), 
entre 2002 e 2005. Além deles, há um último texto que cumpre o papel de 
posfácio, uma vez que nele se empreende uma “costura” dos resultados de to-
das as pesquisas do grupo, incluídas as recomendações (“recados”, como diz a 
autora) retiradas da conclusão da pesquisa, dirigidas aos muitos sujeitos com 
os quais se estabeleceu rico diálogo retratado no trabalho.

Essa experiência de divulgação de resultados de trabalhos de um grupo 
de pesquisa numa única publicação é muito louvável, pois apresenta conclu-
sões de investigações de maneira organizada e integrada, que conduzem a um 
aprofundamento e, conseqüentemente, a um maior aproveitamento da leitura 
a partir dos vários ângulos de abordagem do tema. Conforme esclarece Lima 
(p. 16):

[...] é importante esclarecer que embora cada capítulo esteja sob 
a responsabilidade direta de um dos autores, nosso processo de 
escrita foi coletivo. Nem sei mais quantas reuniões fizemos para 
analisarmos no grupo cada uma das produções. Só sei o quão rico 
foi esse processo, no qual pudemos fazer, em paralelo, interessan-
tes análises.

Dessa maneira, podemos afirmar que este livro não é apenas uma cole-
tânea de artigos afins, mas um todo articulado, teórica e praticamente.

Da leitura desta obra e da elaboração desta pequena resenha fica a con-
vicção de que constitui interessante fonte de reflexão para estudantes de diver-
sos cursos de formação de professores bem como para os respectivos docentes. 
É, sem querer ser, uma peça didática e, certamente, apoiará os formadores e 
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formandos na discussão das muitas facetas do início da profissão, nas dúvidas, 
nas expectativas e nos diversos “choques de realidade” que permeiam a carrei-
ra docente – esteja ela no início ou não –, pois nunca somos, na condição de 
“professores”, seres acabados, ou seja, estamos permanentemente em constru-
ção. Essa obra os ajudará a viver a dialética entre ser professor e ser educador 
ao longo de toda a vida.


