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Introdução 

 
Objetiva-se realizar uma pesquisa, do tipo Estado do 

Conhecimento, propondo apresentar as buscas que 

serão realizadas nos bancos de dados, no período de 

2010 a 2020, com propósito de apresentar os 

trabalhos que versam sobre o professor iniciante no 

estado de Mato Grosso, a partir do mapeamento de 

trabalhos publicados na Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), na Biblioteca Digital Brasileira de Teses 

e Dissertações (BDTD), entre outros.  

 

Objetivos 
 

1. Identificar as publicações dos professores, na 

perspectiva de construção de novos olhares para o 

profissional iniciante; 

2. Construir um mapeamento a partir dos bancos de 

dados, sobre o professor iniciante para reflexão, 

análise e classificação dos temas encontrados; 

 

Metodologia 
Será assumido o procedimento metodológico 

quantitativo-qualitativo, com o cronograma de 

execução estipulado com duração de dois anos, 

distribuído entre: levantamento bibliográfico e dados 

com organização e análise, entrega do projeto 

parcial, socialização parcial da pesquisa em eventos 

da área, fechamento dos dados, escrita do projeto 

final, publicação em revistas e livros, qualificação, 

defesa e entrega final.  

 

Fundamentação 

 
Alguns teóricos que irão fomentar estes estudos: 

André (2012,2015), Tardif (2014), Marcelo (1999), 

Perrenoud (2001), dentre outros que versam suas 

pesquisas sobre o professor iniciante. De acordo com 

Ferreira (2002), que embasa sobre o mapeamento e 

discussões das produções pesquisadas, é importante 

ressaltar que este tipo de estudo, Estado do 

Conhecimento, impõem ao pesquisador o desafio de 

mapear e de discutir uma certa produção acadêmica 

em diferentes campos do conhecimento, tentando 

responder que aspectos, dimensões vêm sendo 

destacados e privilegiados em diferentes épocas e 

lugares.  

 

Resultados 
 

No atual momento da pesquisa estamos 

desenvolvendo leituras, acesso aos bancos 

de dados e estudos mais profundos sobre a 

pesquisa do tipo Estado do Conhecimento. 

Durante este período, foi possível perceber 

que a pesquisa denominada Estado do 

Conhecimento tem sido uma tendência por 

diversos pesquisadores, contribuindo assim 

para o fortalecimento deste estudo. 

Ressaltamos que esta pesquisa em 

andamento, não tem sofrido interferências e 

readaptações devido ao momento 

pandêmico, tendo em vista que é uma 

pesquisa voltada diretamente para dados já 

construídos e publicados. 
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