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Resumo: Este artigo discute as experiências na docência iniciante de professores atuantes na 

universidade, sua sustentação teórica desenrola-se por meio da teoria da complexidade de 

Edgar Morin. A partir dos estudos do pensamento complexo, aprendemos que a formação do 

docente é sistema, ou seja, não é um processo linear e técnico, ao contrário, requer que a 

concebamos como uma necessidade de ampliação das suas compreensões para/com o mundo. 

Sendo assim, com base nessa perspectiva, objetivamos compreender o papel da dimensão 

auto-formativa no processo de iniciação à docência de um conjunto de professores 

universitários iniciantes. Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo na qual o corpus de 

análise foi produzido por meio da Investigação Narrativa de 13 docentes iniciantes na 

Universidade Federal do Rio Grande - FURG. Tratamos aqui de professores concursados 

entre 2013 e 2015, em situação de estágio probatório - que compreende o período dos três 

primeiros anos de atuação do servidor na instituição. De acordo os dados empíricos, 

organizamos a análise do Eixo Narrativo intitulado o processo de iniciação à docência numa 

perspectiva auto-referencial. Evidenciamos que a dimensão auto-formativa vem 

desempenhando, quase que isoladamente, o papel de mediadora de conflitos e da produção de 

conhecimento sobre o que é ensinar na Educação Superior. A lacuna na dimensão hetero e 

eco-formativo intensifica a necessidade de políticas mais ousadas para o acompanhamento do 

professor iniciante no seu que fazer pedagógico. Ponderamos também que a maneira como a 

inserção do professor iniciante é desenrolada institucionalmente precisa ser problematizada 

para que possamos dar início, mesmo que em passos lentos, ao processo de desconstrução da 

solidão profissional na docência universitária. 
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Introdução 

 

Os estudos no campo da docência universitária alertam que novas demandas 

formativas são apresentadas pela sociedade, requerendo que a formação não seja produzida 

como um processo linear, separado das condições sociais, históricas, institucionais, 

pedagógicas e do próprio exercício profissional da docência (ALMEIDA, 2012). 

Logo, estamos entendendo que a formação é um movimento constituinte do ser, é 

contínua também, pois estamos em interação com o mundo até o fim dos nossos dias. Assim, 

a formação é constituinte porque produz significados que modificam o sujeito, fazendo a 

manutenção das ações e dos modos e organização do pensamento. Não é linear, 
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acontecimentos desde a infância até o fim da existência misturam-se, criam-se e recriam-se 

durante o exercício da docência e decurso da própria vida.  

Oliveira e Oliveira (2014) argumentam que três grandes conceitos de formação que 

vêm permeando os discursos sobre a formação. A primeira faz parte do ideal formativo grego: 

da areté à paideia. que entende a formação “como devir humanizador” (OLIVEIRA e 

OLIVEIRA, 2014, p. 212). A acepção de bildung que entende que a formação “[...] não é 

mais a procura por sua essência, mas ao entendimento sobre sua natureza” (OLIVEIRA e 

OLIVEIRA, 2014, p. 214) trazendo aspectos sobre a necessidade de autocompreensão do 

homem.  Após, Oliveira e Oliveira (2014) apresentam o modelo de formação omnilateral, esse 

o processo formativo coloca o indivíduo no centro da produção e do seu desenvolvimento 

integral, assumindo a defesa marxista de sujeito crítico e criativo.  

Podemos notar que algumas dessas interpretações clássicas ainda nos inspiraram 

quando queremos dizer o que entendemos ou que estamos fazendo com relação à formação. 

Nesse artigo, defendemos que a formação envolve diferentes dimensões sobre o significado 

do processo pedagógico vinculado aos processos mais amplos de constituição e 

desenvolvimento histórico, biológico, cultural e social do ser humano. Ainda, ao estudar o 

processo de formação do docente iniciante, entendemos que além das questões pedagógicas 

estaremos, ao investigar seu período de inserção profissional, integrando sua realidade vivida, 

suas histórias de vida.  

O interesse em estudar período de inserção na docência dos professores universitários 

se justifica pela trajetória pessoal das autoras, que em seus processos de inserção nas 

atividades de docência viveram situações adversas, de alegria, com desafios didáticos sem 

respaldo institucional e percepção do vazio profissional existe ainda em nossa profissão, 

motivando-nos ao entendimento e a necessidade de formação específica para o exercício da 

docência (CUNHA 2010; ALMEIDA, 2012).  

De acordo com Cunha (2010), entendemos que a docência exige uma preparação 

específica. Para ser professor é preciso de um processo de construção de conceitos teóricos e 

práticos, alinhados as suas experiências que lhe darão condições para organizar uma prática 

educativa. Não há um único saber necessário, mas sim inúmeros saberes e elementos 

necessários para o exercício da profissão. Entre eles podemos destacar os saberes 

disciplinares, os pedagógicos, os culturais, os emocionais, os metodológicos, os afetivos, os 

políticos e os sociológicos (CUNHA, 2010).  

Segundo Cunha (2010, p. 43), no que diz respeito aos saberes do professor há uma 

falta de reconhecimento dos pedagógicos no âmbito da educação superior. Por isso, 



 

levantamos os seguintes questionamentos: Quais interações contribuem para a produção dos 

saberes necessários à docência? Qual o lugar da auto-formação na docência universitária? 

Inspiradas no pensamento complexo (MORIN, 2008; 2011) como uma possibilidade 

capaz de transformar, articular e contextualizar distintos saberes propomos nesse trabalho 

investigar compreender o papel da dimensão auto-formativa no processo de iniciação à 

docência de um conjunto de professores universitários iniciantes. 

Nesse sentido, é preciso apontar que política nacional não prevê um projeto de 

qualificação para o docente universitário, além da formação em programas de pós-graduação 

que, muitas vezes, oportunizam discussões acerca da docência, do ensino e da aprendizagem a 

partir de diálogos próximos de uma dimensão teórica. Diante disso, muitos professores no 

período de inserção na docência, de acordo Feixas (2002), sentem-se despreparados para lidar 

com os problemas e situações encontradas no contexto de trabalho.  

Desse modo, seguindo o pensamento de Feixas (2002), na fase de iniciação à 

docência, o professor vivencia uma diversidade de experiências confusas, algumas 

animadoras e outras frustrantes. Para tanto, quando pensamos na trajetória de inserção 

profissional dos docentes iniciantes nas universidades, entendemos este como um processo 

complexo, que envolve uma multiplicidade de dinâmicas pessoais e institucionais, podendo 

interagir de variadas maneiras e em diferentes espaços levando pontos de encontro na rede 

evolutiva e instável que organiza a inserção profissional. 

 

 Caminho metodológico 

 

Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, desenvolvida com docentes 

iniciantes atuantes na Universidade Federal do Rio Grande - FURG. Tratamos aqui de 

professores concursados e ingressantes, entre 2013 e 2015, em situação de estágio probatório - 

que compreende o período dos três primeiros anos de atuação do servidor na instituição. 

Conforme levantamentos, no referido período, ingressaram 195 profissionais. Dessa amostra, 

buscamos, através de uma pesquisa nos currículos lattes, o mapeamento dos docentes que 

apresentassem em seu perfil o ensino superior como a primeira experiência de docência.  

Chegamos a um grupo de 48 docentes, alguns com formação em curso de licenciatura 

e outros em curso de bacharelado, todos doutores em variadas áreas do conhecimento os quais 

foram convidados pelas autoras a participarem do estudo e esclarecidos quanto aos objetivos 

da pesquisa. Disponibilizaram-se a participar da pesquisa, 13 docentes vinculados as 

diferentes Unidades Acadêmicas. Escolhemos, como abordagem de pesquisa, a investigação 

narrativa de Clandinin e Connelly (2015), pois vislumbra a ampliação das compreensões 



 

acerca do fenômeno vivido, ou seja, da experiência, compreendendo as construções 

orais/escritas dos professores como um recurso potencializador de desenvolvimento 

profissional.  

Com base nos acontecimentos e das aprendizagens narradas pelos professores 

investigados produzimos os textos de campo com os narrares de cada um dos docentes, 

buscando compreender a composição de sentidos da experiência expressas nas falas. Por fim, 

produzimos um enredo fundamentalmente temporal e biográfico com reflexões analíticas 

interpretativas acerca das histórias de cada um.  

 

O processo de iniciação à docência numa perspectiva auto-referencial  

 

Ao longo da nossa vivência referências escolares, afetivas, sociais, parentais 

demarcam momentos da vida cotidiana (PINEAU, 2013). O processo vivido durante o 

período de iniciação à docência é ressignificado por essas referências.  De acordo com Catani 

(2003), toda memória docente partilhada é um momento de reflexão das trajetórias 

intelectuais, pessoais e da constituição das diferentes maneiras de relação com o 

conhecimento educacional. Sendo assim, destacamos algumas marcas referenciais destacadas 

nas narrativas dos professores: 

Eu fui aprovado no concurso público em janeiro de 2013, e defendi a minha tese em Abril 

de 2013. Eu defendi o doutorado depois de ter sido aprovado [...]eu passei no concurso da 

UFPel em 2012, antes, ou seja, eu fui aprovado nos dois concursos ainda durante o 

doutoramento. (Professor I)  

Eu gostei de dar aula, já sei que gosto de fazer pesquisa, aí passei no concurso [...] fiz o 

doutorado em três anos, abreviando um ano pra poder assumir. (Professor II)  

Durante a graduação, a monitoria é um ponto muito importante e me marcou muito para ser 

professor. É positivo para o aluno realmente ver se quer ou não participar desse processo de 

ensino-aprendizagem. (Professor VII)  

Durante o mestrado e o doutorado, fiz alguns estágios de docência. O orientador era 

responsável por duas disciplinas e permitia que os alunos fazerem seus estágios. Então, fiz 

estágios e comecei a gostar. Poxa, é legal! Poder passar teu conhecimento e estar em 

contato com as pessoas. (Professor IX) 

 

 Maior parte dos professores investigados alcançou o magistério superior rapidamente 

após o termino do doutoramento ou, até mesmo, no seu andamento. O perfil jovem dos 

professores universitários iniciantes, corrobora com esse encurtamento, muitas vezes, no nível 

da pós-graduação para o ingresso na carreira profissional – dando conta do objetivo de ter um 

emprego. Os marcadores temporais pela opção profissional desses docentes são situados 

principalmente nas experiências acontecidas na formação inicial e na pós-graduação. O maior 

número de vagas para concursos públicos da última década oportunizou o ingresso desses 

jovens como professores universitários que, em sua maioria, são profissionais com ênfase na 

pesquisa e sem experiência docente para o exercício da profissão.  



 

De acordo com os depoimentos, experiências como de monitoria e estágio de docência 

na pós-graduação, influenciaram positivamente a escolha pela profissão. Tais situações foram 

importantes para compreender a organização do trabalho docente, mas não garantem ou 

deram subsídios para preparar ou qualificar o professor à docência: 

Eu não me sinto como um professor ainda, apesar de dar aula. Sinto que falta, aliás. Me 

sinto como professor, mas não o professor que eu gostaria... Os professores que eu me 

espelho. Então sempre busco alcançar ou me espelhar em certos personagens. Então são 

mais questões pessoais (Professor XI) 

 

Todavia, acreditamos que por mais que essas iniciativas sejam possibilidades na 

trajetória acadêmica, não são suficientes para a complexa atuação dos professores na 

Educação Superior. Nesta narrativa podemos perceber os conflitos na construção do seu modo 

de exercer a profissão, ou seja, na sua profissionalidade (MONTEIRO, 2015). Os primeiros 

anos de carreira são desafiadores e tornam-se muito solitários quando o desenvolvimento de 

uma formação com fins pedagógicos não é realidade para todos.  

A incompreensão da profissão e o despreparo para exercê-la é um ponto a ser 

analisado. Beca e Boerr (2010) manifestam que no começo da vida profissional é de se 

esperar que o novo docente sinta-se perdido. Por isso, entendemos como importante a 

necessidade da criação de uma rede de acompanhamento e suporte sistemático desses 

professores iniciantes. Para os referidos autores a quase inexistência de práticas de formação 

marca negativamente a história desse novo professor. Como já foi anunciado por Tardif e 

Lessard (2009), as experiências tem um lugar primordial no ofício docente, porém não dão 

conta de diretrizes e pressupostos pedagógicos que subsidiam o trabalho do professor.  

Nas políticas públicas educacionais atuais, há mais ênfase na formação inicial e 

continuada de professores da Educação Básica com foco no aumento da qualidade das 

práticas em sala de aula. Na universidade, o docente precisa também de competências para 

trabalhar com o ensino, a pesquisa, a extensão e a gestão. Nesse sentido, em alguns casos, o 

ingresso na carreira universitária acontece pela possibilidade de continuidade nas pesquisas, 

como expressa o Professor II: “eu nunca tinha pensado em ser professor, não era uma ideia, 

não tinha inspiração no que eu ia trabalhar, depois me vi aqui”. Quando alcançam a Educação 

Superior, a base pedagógica, em geral, estrutura-se principalmente em seus saberes 

cotidianos, gerando situações de conflito. O Professor III expressa que: 

não tenho uma atualização em termos pedagógicos de ensino em educação até porque eu 

acho que tem pouca coisa das teorias educacionais. Do pouco que eu conheço e do que eu 

vi na graduação, têm algumas coisas que eu não concordo muito.  

 

Há, sem dúvidas, uma ordem reguladora, nutrida de um senso comum, que ensina de 

um ponto de vista cultural, o que se ‘acha’ que precisa ser feito no âmbito da ação docente. 

Tal consenso é tão forte que, se não há esforço institucional para formação contínua do 



 

professor universitário, poucas possibilidades são criadas para que tal realidade seja 

transformada e práticas de docência mais estruturadas e intencionais sejam implementadas.  

Pimenta, Anastasiou e Cavallet (2003) ponderam que, para uma maior qualidade da 

Educação Superior, é preciso uma preparação política, científica e pedagógica dos seus 

docentes. Conforme evidenciado nas narrativas, a pós-graduação tem sido o lugar da 

formação de cunho político e científico. No que diz respeito aos saberes pedagógicos, os 

professores investigados justificam suas inseguranças em sala de aula em virtude da falta de 

conhecimento das disciplinas educacionais: 

eu acho que um curso nessa área poderia ajudar, mas que fosse meio especifico! Porque [...] 

eu fiz uma disciplina generalista e não me adiantou em muita coisa. Então tem que ser 

especifica. (Professor VIII) 

 

Nessa perspectiva, os professores iniciantes entendem que o saber da sua área 

específica é importante, mas não sustenta metodologicamente suas ações em sala de aula. Em 

seus discursos eles sentem-se despreparados para lidar com questões didáticas, como a 

organização de uma aula, o planejamento de uma avaliação, questões até mesmo técnicas são 

desconhecidas. De algum modo eles gostariam que fosse possível seguir um roteiro para dar 

uma boa aula, replicando apenas seus conhecimentos sobre o fazer na pesquisa. Contudo, isso 

na docência não funciona.  

É preciso dizer também que a especialização disciplinar, por muito tempo, 

característica latente de um professor universitário, não é suficiente para atender os desafios 

didáticos que precisam ser resolvidos. Assim, constatamos que há uma necessidade, por parte 

dos novos professores, das interações entre o conhecimento científico e o pedagógico para o 

bom andamento da ação educativa.  

Eu acho que se a gente tivesse acesso ao pessoal da educação para conversar sobre 

maneiras diferentes de dar aula, sugestões que pudessem nos ajudar. Olha, eu tenho uma 

aula com oitenta alunos, o que eu faço além de dar uma aula seminário? (Professor VIII) 

Fazer uma palestra esporádica, não vai mudar muita coisa. Tem que ser mais coisas 

práticas, mais efetivas, mas eu não saberia te dizer como. (Professor XII)  

 

Na universidade, a dificuldade de comunicação entre as unidades educacionais e entre 

os próprios professores expressa, numa perspectiva institucional, a tendência individualista 

que ainda configura a docência. Por isso, pensar a qualidade do ensino significa, também, 

repensar a iniciação à docência como uma necessidade coletiva.  

Assim, com as narrativas o que identificamos foi que a formação continuada deve 

servir para qualificação da prática pedagógica. Ou pelo menos esse é o entendimento 

expresso. Contudo, compreendemos que esta formação não pode nutrir-se apenas da 

capacidade do professor de refletir sobre a sua ação. Em outras palavras, a buscar pela 

qualificação da prática pedagógica está localiza numa perspectiva auto-formativa do próprio 



 

docente. É consenso que isso é importante, refletir sobre a ação pedagógica é sim um ato 

formativo que permite entrar em um processo de aprendizagem contínuo. Porém, o que nos 

preocupa é que a auto-formação vem determinando quase que exclusivamente as práticas 

formativas e com isso, sobrecarregando ainda mais o docente. 

Nesse sentido, o que podemos constatar é que a reflexão sobre a experiência educativa 

vem sustentando e se constituindo como uma das fontes mais importantes de aprendizagem 

profissional. Por outro lado, podemos observar que os professores investigados expressam a 

necessidade de apoio institucional. Segundo as narrativas, na individualidade fica muito difícil 

de organizar uma avaliação das suas ações, a fim de melhorar e mesmo de introduzir 

correções na dimensão pedagógica.  

Nesse entendimento Pimenta, Anastasiou e Cavallet (2003, p. 273) complementam 

que “uma preparação pedagógica que conduza a uma reconstrução da experiência por parte do 

professor aprendiz pode ser altamente mobilizadora para revisão e construção de novas 

formas de ensinar”. Aqui a preparação pedagógica é interpretada como uma necessidade vital 

à profissão professor, assim a mesma necessidade ser mantida, cuidada e compartilhada. 

Quando uma proposta formativa abrange mais sujeitos estará integrando o próprio corpo 

docente a um diálogo comum sobre seus saberes e atividades. Quanto mais intensa é a 

interação promovida pelo encontro entre os sujeitos maior será a análise das representações da 

sala de aula, dos fatos, dos desafios, promovendo uma aprendizagem compartilhada no 

desenvolvimento de uma formação a partir da pluralidade de vivências.  Conforme destacam 

os professores, 

eu gostaria de um suporte na área pedagógica didática, caso tenha algum problema. Eu 

tenho medo, mas algumas coisas em sala de aula podem gerar alguma reversão a 

expectativa. (Professor II) 

Orientação, instrução da questão pedagógica, zero! Entendo que isso vai da pessoa querer 

melhorar, querer dar uma boa aula, porque realmente há uma preocupação neste sentido: 

Será que estou dando uma boa aula? (Professor V)  

 

O processo de iniciação à docência pode otimizar a auto-eco-organização da formação 

do professor iniciante (MORIN, 2008), posto que não estarão sozinhos, mas incluídos numa 

rede de interações que o auxiliaram a desempenhar sua profissão. O narrar de si, sobre si, 

neste eixo de análise, explicitou que a constituição do docente precisa ser compreendida nas 

suas múltiplas relações, tendo este horizonte, o professor não se reduz a sua formação inicial e 

disciplinar, mas está sempre aberto para outras aprendizagens nas mais diferentes dimensões, 

sejam elas, políticas, éticas, espirituais, didáticas, metodológicas e pedagógicas. O prefixo 

Eco elucida que todas as dimensões estão integradas no próprio sujeito (MORIN, 2008). Às 

vezes, o que falta são elementos e condições de ligações entre estas variadas dimensões.  



 

A dimensão auto-formativa vem desempenhando, quase que isoladamente, o papel de 

mediadora de conflitos e da produção de conhecimento sobre o que é ensinar na Educação 

Superior. A lacuna eco-formativa intensifica a necessidade de políticas para o 

acompanhamento do professor iniciante no seu que fazer pedagógico. 

Nesse sentido, Marcelo Garcia (2009) explica que os programas de iniciação à 

docência precisam estar em consonância com as necessidades e particularidades contextuais,. 

Institucionalmente, poderão são criadas estratégias e programas de iniciação à docência 

contribuindo com a auto-formação permanente da docência universitária. Assim, a formação 

para docência não fica como uma ação exclusiva do professor, mas também quando participa 

de estratégias eco-organizadas.  

 

Considerações finais 

 

O processo de inserção à docência é, ao nosso olhar, um período flexível e, ao mesmo 

tempo, instável, referindo-se ao sujeito ou à própria instituição. É, como vimos, um processo 

existencial nutrido por experiências de interação variadas que modificam o próprio docente, o 

motivando para/com sua relação com o magistério. Porém, o processo de inserção à docência 

para os novos professores vem sendo composto por práticas de fragmentação crescente, mais 

localizado na individualidade do que numa aprendizagem coletiva. Isso é, ainda não há efetiva 

preocupação numa dimensão profissional via dimensão institucional para esses sujeitos.  

Ao compartilharem suas angustias e compreensões sobre a docência, os professores 

entrevistados, destacaram que terem alcançado uma vaga como professor efetivo na 

universidade vem de um desejo muito pessoal de ter um trabalho que permita fazer pesquisa, 

contribuir com a formação do outro e sustentar-se. Há o anuncio nesse trabalho da falta de 

interesse, em alguns casos, com a própria atividade de ensino. Logo, a esse estudo nos 

mostrou que a auto-organização da formação é predominantemente uma ação solitária no 

desenvolvimento profissional do professor iniciante. Há uma responsabilização do professor 

“eu aprovei”, “eu sou o professor”, “eu dou aulas”, “eu formo pessoas”. O Eu representa 

também o valor agregado ao trabalho desenvolvido pelos docentes e, igualmente, o 

compromisso assumido com a carga cultural em estar numa profissão que exige retorno 

social.  

A análise das entrevistas revelou que os professores iniciantes entendem que precisam 

estar metodologicamente preparados para dar aulas, porém, não se sentem seguros e não 

sabem o que fazer. Todos os professores demonstraram preocupações com sua postura em 

sala de aula, sua relação com os estudantes e em como estariam contribuindo na formação dos 

mesmos.   Suas práticas em sala de aula vão sendo reorganizadas de acordo com as 



 

experiências com os alunos. Não há relato de inovações ou renovações em estratégias 

metodológicas, mas há, por parte dos novos professores, uma ansiedade de maior 

investimento em sua formação pedagógica, de diálogo e integração. Logo, precisamos de uma 

visão integrada da docência para que a fragmentação e a solidão da carreira universitária 

sejam transformadas e, com isso, que a formação continuada ganhe um lugar não linear, mas 

colaborativa, pedagógico e plural.  
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