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Resumo: O presente estudo tem como objetivo compreender e contextualizar o ciclo 

profissional do docente, especialmente na fase de desinvestimento da carreira. O ciclo de vida 

profissional envolve elementos e características que correspondem às fases descritas por 

Huberman (2000), dentre as quais a entrada na carreira, a fase de estabilização, a fase de 

diversificação, a fase de distância afetiva ou serenidade e a fase do desinvestimento. O 

desinvestimento da carreira ocorre no período em que o docente adquire 35 a 40 anos de 

experiência na carreira, vinculado ao período progressivo do afastamento do professor das 

atividades da profissão no final da carreira ou na continuidade da carreira docente 

envolvendo-se com atividades de pesquisa, extensão, gestão, entre outras (GONÇALVES, 

2000). A produção dos dados foi realizada por meio de pesquisa bibliográfica, do tipo Estado 

da Arte, no qual selecionamos as produções disponíveis na base de dado SciELO e no Banco 

de Teses e dissertações da CAPES. Foram consultados 48 artigos, dissertações e teses, 

desenvolvidas nos contextos da Educação Básica e Superior, e apenas 13 discorriam sobre o 

ciclo de vida profissional e pessoal e o desinvestimento da carreira docente. Com base nos 

dados produzidos, realizou-se uma análise, de cunho hermenêutico (GADAMER, 1999), com 

intuito de compreender e interpretar os sentidos do ciclo de vida profissional docente, com 

ênfase no desinvestimento da carreira docente universitária. Concluímos que o ciclo de vida 

profissional é processual e envolve a auto-eco-organização docente e está correlacionado com 

a integração de cada fase da vida profissional, a partir das relações que são traçadas neste 

percurso (MORIN, 2016). Dessa forma, a fase de desinvestimento da carreira pode ser 

construída com momentos serenos e amargos que podem ser modificados ao longo desse 

percurso, e isto não significa que vai ocorrer um desinvestimento amargo ou sereno. 

Entendemos que as experiências construídas ao longo da carreira docente são possibilidades 

para repensar e auto-organizar a vida profissional. Por isso, acreditamos e ressaltamos que o 

desinvestimento da carreira pode caracterizar o encerramento do ciclo profissional em um 

tempo e espaço institucional, mas não de uma vida profissional, pois o docente tem a 

possibilidade de (des)investir da carreira docente com o intuito de transformar as suas 

perspectivas profissionais e pessoais, recomeçando e construindo outros ciclos, podendo 

exercer a docência, em outra instituição de ensino, mas também, com outros projetos de vida 

pessoal. 
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Introdução 

 

Nos últimos anos, as discussões sobre o ciclo de vida profissional docente, orientada 

pelos estudos de Huberman (2000), García (1995, 1999), Gonçalves (2000), Nóvoa (2000), 

Cavaco (1990, 1999), vêm intensificando-se principalmente no que se refere às fases que 

integram os momentos vividos pelo docente durante o seu o percurso profissional. Huberman 

(2000) apresenta as fases de acordo com os anos de carreira dos docentes: a entrada na 

carreira (de 1 a 3 anos) compreendida como o tempo de sobrevivência e descobertas da 

docência; a fase de estabilização (de 4 a 6 anos), de identificação profissional; a fase de 

diversificação (de 7 a 25 anos de profissão), momento de experimentações; a fase de distância 

afetiva ou serenidade (de 25 a 35 anos), lugar de serenidade e lamentação; e, a fase do 

desinvestimento (de 35 a 40 anos), próprio do final de carreira profissional (HUBERMAN, 

2000).  

 Desse modo, Huberman (2000) compreende os percursos da vida profissional com 

base na perspectiva da carreira, sendo possível demarcar acontecimentos que “atravessam não 

só as carreiras de indivíduos diferentes, dentro da mesma profissão, como também as carreiras 

de pessoas no exercício de profissões diferentes” (HUBERMAN, 2000, p. 37). Em outras 

palavras, entende-se que o ciclo de vida dos professores acontece em função de um conjunto 

de etapas como idades, acontecimentos históricos e estágios profissionais. Essas diferentes 

etapas da vida do professor refletem nele como pessoa (GARCÍA, 1995), sendo uma 

experiência individual e com diferentes interfaces. 

Salientam-se diferentes fases da carreira profissional, centrada nos anos de experiência 

docente, afirmando que o desenvolvimento de uma carreira é processual; no entanto, perpassa 

por momentos de instabilidade. Para Nóvoa (2000, p. 38), “o desenvolvimento de uma 

carreira é, assim, um processo e não uma série de acontecimentos[...]”. Deste modo, o 

percurso profissional depende de uma série de organizações que podem parecer lineares para 

alguns professores, mas para outros são momentos de movimento e descontinuidade. Em 

outras palavras, as fases vividas pelos professores são influenciadas pelo meio externo e 

interno no ciclo profissional. O professor é quem decide os caminhos a serem percorridos, 

permitindo-se aceitar ou não os desafios encontrados na docência e no percurso de vida 

profissional (CAVACO, 1999). 

Com isso, delimitamos este estudo na fase do desinvestimento, uma vez que esta fase 

envolve dimensões que são decorrentes de uma vida profissional e, muitas vezes, não são 

discutidas. Conforme aponta Huberman (2000), os enfoques denominados como 

desinvestimento sereno e amargo correspondem a um processo de mudanças vividas pelo 

professor de modo individual, mas que podem ser desencadeados por influências externas 



 

(MEIRA, 2012). Conforme percebemos, o desinvestimento pode ocorrer serenamente, 

mobilizando as boas recordações do processo vivido pelo professor e amargamente, marcado 

por frustrações e decepções que o professor viveu ao longo da carreira. 

Portanto, objetiva-se compreender e contextualizar estudos que abordam o ciclo de 

vida profissional, com ênfase na fase de desinvestimento da carreira universitária, bem como 

as influências destas escolhas no afastamento da carreira ou na (re)organização e na 

continuidade. Em outras palavras, os desinvestimentos profissionais podem manifestar-se na 

ampliação do investimento em atividades pessoais, principalmente aquelas vinculadas ao 

cuidado de si decorrente das modificações biológicas da idade, entre outros. Mas, também, 

podem significar o investimento em algumas atividades profissionais, tais como o ensino da 

graduação, a manutenção e até a ampliação nas atividades de pesquisa e de orientação na pós-

graduação.  

 

Metodologia 

 

O estudo foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica, do tipo Estado da Arte ou 

estado do conhecimento (FERREIRA, 2002), através de um mapeamento de pesquisas 

disponibilizadas na base de dados da Scientific Electronic Library Online (SciELO) e no 

Banco de Teses e dissertações da CAPES, selecionadas no idioma Português, com recorte 

temporal de 1990 até 2016. Para selecionar as produções, foram utilizadas palavras-chave que 

tivessem relação com o objetivo de pesquisa: ciclo de vida profissional; professor 

universitário; final da carreira profissional; fase de desinvestimento da carreira docente; 

desinvestimento da carreira universitária.  

Deste modo, foram consultados 48 artigos, dissertações e teses, desenvolvidas nos 

contextos da Educação Básica e Superior, e apenas 13 discorriam sobre o desinvestimento da 

carreira docente, conforme a tabela abaixo. 

 
Tabela 1: Pesquisas sobre desinvestimento da carreira docente.  

AMORIM FILHO, M. L.; RAMOS, G. N. S. Trajetória de vida e construção dos saberes de professoras 

de educação física. Revista brasileira Educação Física Esporte, São Paulo, v.24, n.2, p.223-38, 2010. 

ARAUJO, N. L. O ciclo de vida da carreira profissional do docente do Ensino Religioso. Dissertação 

(mestrado) Universidade Federal da Paraíba, 2014. 

BRAGANÇA, A. B. S. Aposentadoria: a experiência de professores aposentado do instituto de biologia 

da UNICAMP. Dissertação (mestrado), Universidade Estadual De Campinas, 2004.  

BRITO, T.T. O ciclo de vida profissional dos professores de Biologia da Universidade Federal de 

Uberlândia: trajetórias, carreira e trabalho. Tese (doutorado), Universidade Federal de Uberlândia, 2011. 

CALVACANTE, E.R.C. Entre a vida formativa e a vida profissional: produção Subjetiva sobre o 

Ingresso Docente no Sistema Público de Ensino do DF. Dissertação (mestrado), Universidade de 

Brasília, 2016. 



 

FOLLE, A. Trajetória docente no magistério público estadual: histórias de vida de professores de 

Educação Física. Dissertação (mestrado em Educação Física), Centro de Desportos, Universidade 

Federal de Santa Catarina, 2009. 

FOLLE, A; NASCIMENTO, J. V. Trajetória docente em educação física: percursos formativos e 

profissionais. Revista brasileira Educação Física, São Paulo, v.24, n.4, p.507-23, 2010. 

HOPF, A. C. O; CANFIELD, M. S. Profissão docente: Estudo das trajetórias de professores 

universitários de Educação Física. Revista Kinesis, Santa Maria, n.24, p.49-72, 2001. 

ILHA, F. R. S.; KRUG, H.N. Os percursos de trans-formações de professores de educação física 

escolar: as fases de suas carreiras profissionais. Revista de Educação PUC-Campinas, Campinas, n. 27, 

p. 21-32, 2009. 

MEIRA, Vanessa Ribeiro Andreto. Professores aposentados: quais os motivos para o seu retorno à 

docência?. Dissertação (mestrado), Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e 

Tecnologia, 2012. 

NUNES, R.N; GODOI, M.R. História de vida, formação e desenvolvimento profissional de um professor 

de educação física das redes públicas de educação. Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte, 

São Paulo, v. 12, n. 1, p. 156-172, 2013. 

PORATH, M. et al. Fase de desinvestimento da carreira docente de professores de Educação Física. 

Revista Movimento, Porto Alegre, v. 17, n. 04, p. 203-222, 2011. 

ROSSI, F; HUNGER, D. As etapas da carreira docente e o processo de formação continuada de 

professores de Educação Física. Revista brasileira de Educação Física e Esporte, São Paulo, v.26, n.2, 

p.323-38, 2012. 

Fonte: Os autores. 

 

Com base nos dados produzidos, realizou-se uma análise, de cunho hermenêutico, com 

intuito de compreender e interpretar os sentidos do ciclo de vida profissional docente, com 

ênfase no desinvestimento da carreira. A palavra hermenêutica vem do vocábulo hermeneia, 

que significa a arte de interpretar (BOLZAN, 2005), isto é, compreender por meio de 

palavras.   

Nos estudos de Gadamer (1999), a hermenêutica constitui-se na ação do sujeito que 

constrói sentidos e interpreta sua própria vida, isto é, o modo de ser e estar no mundo, 

direcionando-se contra o reducionismo, pois engloba um universo de ideias que não é apenas 

lógico, mas produzido historicamente (HERMAN, 2002).  

Os estudos hermenêuticos reconhecem o diálogo e a linguagem como um meio de 

repensar o que foi dito, nas diferentes modalidades discursivas, possibilitando o entendimento 

do processo de compreensão. Assim, a compreensão da diversidade de interpretações e 

sentidos de um discurso, pode alcançar a própria compreensão e sentido no seu contexto 

(GADAMER, 1999). Deste modo, a hermenêutica cria possibilidades de reflexão sobre o 

ciclo de vida profissional, através da (re)interpretação e regeneração das nossas 

compreensões. 



 

Resultados  

 

O ciclo de vida profissional integra a fase de desinvestimento da carreira docente 

(HUBERMAN, 2000) e suas discussões são pautadas nas experiências de vida profissional 

que os docentes vivenciam a docência, bem como nas suas expectativas em relação à 

profissão docente após a aposentadoria, entre outros. Deste modo, o artigo publicado por 

Cavalcante (2016) revela que o ciclo de vida profissional envolve o percurso percorrido pelo 

professor em determinada organização, tendo como possibilidade compreender como as 

características dessa pessoa exercem influências sobre a organização e são, ao mesmo tempo, 

influenciadas por ela (HUBERMAN, 2000).  

Os estudos sobre o ciclo de vida profissional estão correlacionados à perspectiva 

clássica da carreira dos professores e classifica-se em cinco fases: a entrada na carreira; a fase 

de estabilização; a fase de diversificação; a fase de distância afetiva ou serenidade; e o 

momento de desinvestimento (HUBERMAN, 2000). Cada fase descrita envolve 

especificidades do trabalho do professor que podem, ou não, desenvolver-se ao longo da 

carreira profissional, assim como alternando-se nas diferentes fases da carreira docente, isto é, 

estas fases não necessitam ser vividas na mesma ordem e nem segundo os elementos que 

constituem a profissão. 

Folle e Nascimento (2010), Ilha e Krug (2009), Brito (2011) descrevem a proposta do 

ciclo de vida profissional, de acordo com Huberman (2000), organizado em fases, centrado 

nos anos de experiência docente e não na idade, afirmando que o desenvolvimento de uma 

carreira é um processo que, para alguns, pode ser linear, mas, para outros, há momentos de 

altos e baixos. Conforme Alves-Pinto (2001, p. 29), os professores “atravessam fases em que 

as preocupações primordiais em termos profissional vão sofrendo alterações” e são 

compartilhadas pelos professores em determinadas fases. Diante disto, é necessário 

compreender o percurso de vida, analisando a evolução no tempo em função de um conjunto 

de etapas como: idades, circunstâncias sociais e históricas e diferentes tempos profissionais.  

 O percurso profissional não isola os detalhes vividos nessa fase, pois percebe-se esse 

ciclo como uma espiral, que passa e repassa pelas outras especificidades da vida profissional 

do docente, movido pelas experiências, formação, organização da instituição, entre outros. Há 

uma correlação entre esse ciclo da vida profissional que se auto-eco-produz e se auto-eco-

organiza, e todos os outros ciclos da sociedade, pois está sempre em movimento e modifica-se 

a todo instante, conforme aponta Morin (2016, p. 229): 

 

a ideia de circuito não significa apenas reforço retroativo do processo de si mesmo. 

Significa que o fim do processo alimenta o início: o estado final que, de alguma 

forma, torna-se o estado inicial, mesmo permanecendo final, o estado inicial que se 

torna final, mesmo permanecendo inicial (MORIN, 2016, p. 229).  



 

 

Esse excerto revela que o docente pode estar no início da carreira e demonstrar 

características da fase de serenidade como, por exemplo, o professor pode agir com 

serenidade em relação a sua prática pedagógica; confiança que as suas dinâmicas de ensino 

promoverá a aprendizagem; as ações dos docentes tornam-se resistentes às inovações e às 

mudanças; distanciamento afetivo em relação aos alunos. Mas, ao mesmo tempo, o professor 

pode pensar e agir conforme as características da fase de estabilização, isto é, o professor 

passa a ter comprometimento com o desenvolvimento da profissão; preocupar com os 

objetivos pedagógicos e pela busca de diversificar as metodologias, entre outros aspectos. Isso 

porque o circuito recursivo constitui-se a partir de uma espiral que proporciona a regeneração 

das fases do ciclo de vida profissional.  

O percurso profissional não é unidimensional, mas, sim, envolve múltiplas dimensões 

que fazem parte de um circuito gerador, em que “os produtos e os efeitos são, ao mesmo 

tempo, produtores e causadores daquilo que produz” (MORIN, 2016, p. 95), ou seja, a 

aposentadoria envolve múltiplas interfaces que foram construídas, transformadas e 

regeneradas ao longo do percurso profissional. No entanto, os caminhos percorridos pelos 

docentes são decorrentes do próprio ciclo profissional que os produz. 

Conforme os autores expressam, o desinvestimento, para alguns professores, 

representa o fim da carreira dedicada à docência com muitas obrigações, dentre elas cumprir 

horários e prazos regulamentados pela instituição. Neste sentido, há necessidade de 

vislumbrar novas ocupações que permitam fugir das rotinas programadas, pois o final da 

carreira também é tempo de experimentar espaços e tempos desvinculados dos institucionais. 

Para outros professores, o desinvestimento é um momento de reflexão sobre como será a sua 

vida após a aposentadoria tendo disponibilidade para realizar atividades a qualquer tempo e 

hora. 

A organização da vida profissional do docente perpassa pela reformulação do sistema 

educacional que envolve relações interpessoais e políticas. Se essas relações não condizem 

com as expectativas e representações dos professores, elas podem afetar o envolvimento do 

docente com o trabalho e a própria realização profissional. Desse modo, o desinvestimento da 

carreira docente pode ser entendido como “uma possibilidade de libertação do controle do 

tempo” (PORATH et al, 2011, p.215); em outras palavras, o desinvestimento é um momento 

em que o professor planeja sua vida nos próximos anos.  

Folle (2009) e Bragança (2004) destacam outro aspecto que leva os professores a 

decidir pela aposentadoria precoce: as incertezas e influências das políticas públicas que 

envolvem a profissão docente. As constantes mudanças na legislação como questões salariais, 



 

tempo de contribuição da previdência, condições de trabalho, entre outros, geram uma 

insegurança para o professor, instigando-o a desinvestir da carreira.  

Com isto, reafirma-se que a escolha pela aposentadoria é pessoal. No entanto, há 

influências externas que direcionam o docente para tal escolha, representadas pelas constantes 

mudanças da política do país que intercede na carreira docente. A opção pela não 

aposentadoria resultaria, para os docentes, diversas desvantagens como, por exemplo, perdas 

salariais. Por isto, muitos docentes, mesmo não querendo, optam em aposentar-se.  

Folle e Nascimento (2010) apontam a aposentadoria como um descanso merecido; no 

entanto, alguns professores optam em continuar trabalhando, pois têm necessidade de um 

tempo maior de transição para desinvestir da carreira definitivamente e/ou terminar as 

atividades em andamento para aposentar-se. Os laços afetivos que foram nutridos ao longo 

dos anos transcendem o desinvestimento da carreira, pois é um momento que o docente pode 

afastar-se do ambiente de trabalho, mas continua dedicando-se a outras atividades vinculadas 

à profissão e uma aproximação com os projetos de vida profissional que não se esgotam com 

a aposentadoria. 

Deste modo, entende-se o desinvestimento como uma parte constituída por um todo 

(ciclo de vida profissional) em que a parte influencia no todo e o todo nesta parte. A trajetória 

profissional envolve múltiplas dimensões que estão imbricadas nas fases (partes) do ciclo de 

vida profissional e pessoal (todo) do professor (MORIN, 2012). Desta forma, o 

desinvestimento da carreira docente envolve acontecimentos que são vividos desde o início da 

carreira que, por sua vez, interage com situações que nem sempre são serenas ou amargas, 

mas estão correlacionadas com outras dimensões.  

 

Considerações finais 

 

O ciclo de vida profissional envolve elementos e características que correspondem às 

fases descritas por Huberman (1999, 2000), dentre as quais a entrada na carreira, a fase de 

estabilização, a fase de diversificação, a fase de distância afetiva ou serenidade e a fase do 

desinvestimento.  

A partir deste estudo, entendemos que o ciclo de vida profissional é processual e 

envolve uma auto-eco-organização (PINEAU, 2003). O docente, por meio da autonomia 

sempre na dependência das interações sociais, desenvolve seu percurso profissional, com suas 

escolhas e direcionamentos na docência. No entanto, o professor desenvolve a 

profissionalidade em um ambiente no qual é dependente desta organização. Por isto, 

salientamos que o ciclo de vida profissional é auto-eco-organizado a partir dessa relação de 

autonomia e de dependência que é individual, mas também é compartilhado com os ambientes 



 

e com outros docentes e suas histórias de vida. Assim, ressaltamos que o ciclo de vida 

profissional está correlacionado com a integração de cada fase da vida profissional, mas são 

auto-eco-organizadas a partir das relações que são traçadas neste percurso.  

Neste estudo, delimitamos os nossos esforços de compreensão na fase de 

desinvestimento, que corresponde ao período compreendido entre 35 a 40 anos de profissão e 

a partir dos 50 anos de idade (HUBERMAN, 2000; GARCÍA, 1995). O desinvestimento da 

carreira pode ocorrer, pelo menos, de dois modos: através do desinvestimento sereno e, 

também, do amargo. No entanto, salientamos que o desinvestimento da carreira não precisa 

ser pensado nestas duas lógicas (sereno e amargo), pois envolve uma multidimensionalidade 

de processos e transformações na vida do professor que podem ocorrer de modo individual, 

mas também podem sofrer influências externas. Com isso, essas duas noções (sereno e 

amargo) são indissociáveis, pois os docentes podem viver momentos de serenidade na 

profissão e, ao mesmo tempo, momentos de amargura. 

Entendemos que o percurso profissional pode ser construído com momentos serenos e 

amargos que podem ser modificados ao longo desse percurso e isto não significa que vai 

ocorrer um desinvestimento amargo ou sereno. Entendemos que as experiências construídas 

ao longo da carreira docente são possibilidades para repensar e auto-organizar a vida 

profissional. 

Por fim, acreditamos e ressaltamos que o desinvestimento da carreira pode caracterizar 

o encerramento do ciclo profissional em um tempo e espaço institucional, mas não de uma 

vida profissional. Entendemos que o ciclo de vida profissional não se esgota no 

desinvestimento, pois o consideramos um ciclo recursivo, isto é, causador e produtor do 

próprio processo, no qual os estados finais (desinvestimento) são necessários para a geração 

dos estados iniciais (novos ciclos profissionais). Desta forma, o docente tem a possibilidade 

de (des)investir da carreira docente com o intuito de transformar as suas perspectivas 

profissionais e pessoais, recomeçando e construindo outros ciclos, podendo exercer a 

docência, em outra instituição de ensino, mas também, com outros projetos de vida pessoal.    
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