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Resumo 
O presente estudo apresenta os resultados parciais de uma pesquisa desenvolvida no 
âmbito da disciplina Profissionalidade Docente de Professores Formadores dos Cursos 
de Licenciatura em Início de Carreira do Programa de Estudos Pós-Graduados em 
Psicologia da Educação, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo/Brasil. A 
investigação está centrada na perspectiva de que a presença de um corpo docente 
renovado vem atuando nos cursos de formação de professores. Foi escolhida para a 
análise aqui apresentada uma entrevista realizada com um professor iniciante, da área 
de geografia, que atua em uma universidade federal na região sudeste do Brasil. O 
enfoque deste artigo é a concepção de desenvolvimento profissional e sua relação 
com o papel de formador de professores presente no discurso deste sujeito. O 
procedimento de coleta de dados foi uma entrevista semiestruturada conduzida via 
Skype, com o consentimento livre e esclarecido do professor. Para a construção do 
referencial teórico e posterior análise dos dados nos amparamos nos estudos de 
Marcelo Garcia (1999), Imbernón (2009, 2011), Cunha (2005) Vaillant e Marcelo 
(2012), dentre outros. Os principais resultados apontam que professor entrevistado 
percebe o processo de seu desenvolvimento profissional sempre em movimento, não 
linear, atravessado por diferentes fatores, com permanente sensação de 
incompletude; ele defende que a atuação do formador nos cursos de licenciatura deve 
necessariamente implicar uma postura ética e política, que questione e leve o aluno a 
questionar seu modo de docência e os modelos estabelecidos de ser e agir como 
professor; resgata em sua fala a importância do período de trabalho na escola de 
educação básica para o seu desenvolvimento profissional e atuação como formador de 
professores. Esta experiência, aliada aos estudos que realizou nesse período, lhe 
permitiu ressignificar a concepção sobre a docência, o ato de ensinar, seu modo de ser 
e estar professor, além da compreensão da escola como lugar de formação e produção 
de novos conhecimentos. 

Introdução 
Esta pesquisa busca investigar os processos de constituição da profissionalidade 
docente de professores dos cursos de licenciatura que estão iniciando sua trajetória 
docente no ensino superior. A investigação está centrada na perspectiva de que a 
presença de um corpo docente renovado vem atuando nos cursos de formação de 
professores das instituições de ensino superior brasileiras, cujas condições de trabalho, 
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de socialização e desenvolvimento profissional merecem ser investigadas e analisadas 
em conjunto com as políticas de formação docente e seus impactos na efetivação dos 
cursos de licenciatura.  
O recorte da análise aqui discutida refere-se a uma entrevista realizada com um 
professor de geografia iniciante no ensino superior. Atribuímos destaque em sua fala à 
concepção de trajetória profissional como algo que não é linear, mas atravessado por 
diferentes fatores. Logo, a concepção de desenvolvimento profissional trazida por esse 
professor implica movimento, tensões, incompletude. 
Assim, escolhemos para o foco da análise deste material a concepção de 
desenvolvimento profissional e sua relação com o papel de formador de professores 
presente no discurso deste sujeito.  
Para a construção do referencial teórico e posterior leitura e análise dos dados nos 
amparamos nos estudos de Marcelo Garcia (1999), Imbernón (2009, 2011), Cunha 
(2005) Vaillant e Marcelo (2012), dentre outros. 

Professores Iniciantes no Ensino Superior e seu Desenvolvimento Profissional: 
o caminho de tornar-se professor. 
No ensino superior, professor principiante é aquele com menos de três a cinco anos de 
experiência docente em uma instituição universitária (BOZU, 2010). Este período de 
iniciação ao ensino representa o ritual de passagem de aluno a professor, no qual a 
integração da cultura docente a sua personalidade, bem como sua adaptação ao 
entorno social se constituem em processos da socialização profissional com peso 
decisivo na vivência dessa fase como uma experiência satisfatória. 
Este período de iniciação profissional deve ser compreendido como parte de “ um 
contínuo processo de desenvolvimento profissional dos docentes” (Vaillant & Marcelo, 
2012, p. 125), que merece atenção especial por marcar, de forma significativa, a 
atuação docente, constituindo “as primeiras experiências de trabalho como fundantes 
dos saberes que constroem” (Cunha, 2005, p. 89). 
O desenvolvimento profissional docente (DPD) compreende as diferentes etapas da 
trajetória de vida profissional do professor, que se inicia antes mesmo de seu ingresso 
em um curso de formação inicial, compreendendo as suas primeiras experiências como 
aluno, e abrange o curso de formação inicial, a entrada na carreira e todo o percurso 
de vida profissional. 
Para Marcelo Garcia (1999) o termo DPD traz em si uma conotação de evolução e 
continuidade, útil para superar a tradicional justaposição entre formação inicial e 
continuada. 
Destaca Imbernón (2009) que a profissão docente se desenvolve em decorrência de 
diversos fatores, entre eles: o salário, o local de trabalho, o plano de carreira, as 
estruturas hierárquicas e a formação permanente realizada ao longo da vida 
profissional. Tais fatores podem potencializar, facilitar, dificultar ou impedir que o 
professor avance na profissão. 
Assim, é preciso considerar o DPD como um contínuo que comporta diferentes fases 
da vida profissional, cada uma delas com necessidades específicas.  
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Logo, o processo de profissionalização docente não acontece repentina ou 
automaticamente, pois ensinar é diferente de tornar-se professor. O desenvolvimento 
profissional do docente acontece ao longo de sua vida pessoal, sua formação 
acadêmica e sua prática. É nesta última que se mobilizam os saberes, conhecimentos e 
competências necessários a atuação profissional, que são provenientes de diferentes 
fontes, e nesta relação dialética, o professor se desenvolve profissionalmente e 
constitui a sua profissionalidade. 

Metodologia 
O professor entrevistado tem quarenta anos e é formado em Geografia (licenciatura e 
bacharelado), com mestrado e doutorado na área de educação. Atua há 1 ano como 
professor do ensino superior.  
Optamos por um roteiro de entrevista semiestruturada para a coleta de dados junto 
ao docente amparados na definição de André (2005, p.47) que considera como 
principal preocupação da abordagem qualitativa “o mundo dos sujeitos, os significados 
que atribuem às suas experiências cotidianas, suas linguagens, suas produções 
culturais e suas formas de interações sociais”.  
Após sucessivas leituras da entrevista, e dada a riqueza do material disponível, 
optamos por estabelecer questões norteadoras para a seleção e análise dos dados, 
foram elas: - Como se dá o processo de desenvolvimento profissional do docente 
iniciante no ensino superior?; -Como o professor percebe este processo?; - Como o 
professor percebe a sua atuação nos cursos de licenciatura e seu papel de formador de 
futuros professores? 
Para a organização e interpretação dos dados optamos pela análise de conteúdo 
temática. 

Apresentação e discussão dos achados da pesquisa 
Iniciamos a entrevista perguntando ao professor sobre a sua trajetória de vida 
profissional, com o intuito de resgatar a história de sua formação e os principais 
aspectos que contribuíram para o seu desenvolvimento profissional. 
O professor questiona a linearidade e intencionalidade possivelmente implicadas na 
palavra trajetória,  

Fico pensando também com essa pergunta se trajetória não fosse algo muito linear, como eu 
falei, eu comecei com a geografia e da geografia eu fui para a educação ambiental e muitas 
coisas foram acontecendo...  

 
Para este professor, sua trajetória profissional, que aqui compreendemos como 
desenvolvimento profissional, está sempre em movimento, sendo atravessado por 
diferentes fatores: vivências, encontros, relações.  

O que aconteceu comigo é o que eu tenho pensado, como que nós vamos sendo atravessados 
por outras coisas e que não estava no livro, não está no currículo da disciplina, não está no texto 
que você leu, é uma formação também que é para além de uma forma, ela é muito mais um 
movimento. 
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Ao olhar para a sua formação profissional vê-se como incompleto, incompletude essa 
presente na própria condição humana, daí a necessidade de estar em constante 
aprendizagem, transformação, metamorfose, questionando o que está posto como 
saber estabelecido e reinventando o que está sedimentado. 

Muita gente fala dessa incompletude nossa e apostar nessa incompletude como modelo mesmo 
de relação de si mesmo com o mundo e com o conhecimento, não em uma verdade a ser 
alcançada, uma técnica para você dominar, você vai estar sempre se fazendo e muitas coisas 
vão aparecer e você vai aprendendo também, não é fim da história, as coisas continuam se 
transformando o tempo inteiro. 

 
Este professor compreende que sua atuação por vinte anos na educação básica foi 
uma importante fonte de saberes profissionais, mas destaca que a sua compreensão 
do ato de lecionar foi se modificando ao longo do tempo, e sofreu importante 
influência dos seus estudos de mestrado e doutorado realizados neste período. 

Durante muito tempo eu só lecionava, entrava na sala, fazia aquela parte social, burocrática 
que a escola pede, que o aluno quer, que os pais acham que tem que ser só aquilo, mas hoje eu 
vejo também que a licenciatura no meu caso agora, até por conta do doutorado e no ensino 
superior, ela é atravessada pela pesquisa. 

 
A prática de pesquisa, relacionada ao ato de ensinar, surge na fala do entrevistado 
intimamente ligada à sua concepção de DPD em constante incompletude e 
movimento. Para ele, a prática docente requer uma atitude curiosa do professor, na 
qual não é suficiente o foco constante na resolução de problemas, é preciso buscar, 
inventar novos problemas, mais do que suas soluções, é necessário “sustentar um 
campo de problematização”. 
Assim, a escola é vista como um espaço de construção da aprendizagem da docência 
que está passando por uma transição, e exige do professor a leitura da realidade do 
aluno e da escola, de seus cotidianos e relações, o que irá demandar uma nova postura 
dos cursos de formação de professores. 
Nesse sentido, o professor entrevistado critica o modelo atual de formação, no qual 
predomina uma concepção prescritiva do que os docentes devem ou não devem fazer.  
No seu trabalho com a licenciatura em geografia julga importante conduzir os futuros 
professores a saírem do “sedentarismo epistemológico”, ou seja, repensarem os 
modelos estabelecidos e ampliarem a discussão para além dos postulados teóricos 
predominantes, construindo novas formas de ser e estar na docência. 
Para isso, a atuação do formador requer uma atitude política, que leve o aluno a 
questionar seu modo de docência e se perceba não só como professor, mas como 
pesquisador. 

Então o professor ele tem, na sua atuação política na licenciatura, que levar também esse 
movimento para os seus alunos, deles estarem sempre questionando o seu modo de docência, 
de fazer na sala de aula, que o fazer na sala de aula pode ser também um processo de pesquisa 
e descoberta de outros saberes, de descoberta de si mesmo com o mundo, não é só um 
problema teórico, é um problema acho que é político, é um problema ético …  
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Essa perspectiva do professor reveste-se de singular importância ao criticar a presença 
de “receitas”, soluções preconcebidas para os diferentes problemas encontrados na 
prática. Destaca em sua fala que essas receitas “uniformizam a realidade” e “eliminam 
arbitrariamente a complexidade do real”. Logo, como destaca Imbernón (2011, p.51) “ 
é preciso rever a concepção de soluções únicas que podem ser aplicadas a qualquer 
contexto educativo”. 
Diante da preocupação com esse tipo de prática, afirma a necessidade de repensar a 
formação dos futuros professores. Para isso, aposta em novos movimentos teóricos e 
epistemológicos como a formação inventiva, a abordagem epistemológica de 
cotidianos e a formação autopoiética cognitiva para sustentar o discurso e as novas 
práticas que busca estabelecer no curso de licenciatura em geografia. 
Essas práticas implicam em uma postura de inventividade, oposta a mera reprodução 
do que está prescrito; no interesse pelo processo de aprendizagem, e não apenas por 
seu produto final; na presença de pressupostos éticos e de uma postura política nos 
cursos de formação. 
Entretanto, as práticas criticadas por este professor ainda predominam na 
universidade, e o movimento de buscar novos caminhos requer uma postura de 
enfrentamento, de embate.  
Para o professor, na universidade, embora de forma não explícita, estão presentes 
definições teóricas e epistemológicas que afetam as relações, formam grupos e esses 
grupos relações de poder. Assim, ao iniciar como docente na Universidade, já 
encontrou um espaço teórico-epistemológico constituído, e suas determinações 
constituem os documentos curriculares, linhas de pesquisa, entre outros aspectos do 
curso, daí a necessidade de combate e negociação constante para encontrar um 
espaço de contribuição e de autoria. 

Considerações finais 
A entrevista que forneceu os dados para esse artigo constitui-se em material 
riquíssimo para pensar o DPD e as condições de trabalho dos professores iniciantes, 
além de proporcionar um novo olhar sobre as necessidades formativas dos professores 
que recentemente adentraram no ensino superior. 
Concluímos, em concordância com os fundamentos epistemológicos que nos foram 
apresentados pelo entrevistado, que não há necessidade de “amarras” finais, pois as 
mesmas encerram conclusões que se tornam verdades e limitam a possibilidade da 
criação de novos discursos, novos saberes e novas práticas. 
Porém, à guisa de conclusão, destacamos do discurso do sujeito sua percepção de 
desenvolvimento profissional. Para nós, esta concepção amplia a compreensão do 
conceito de “necessidades formativas” presente na literatura sobre o professor 
iniciante, pois, para além dos saberes que o docente percebe como necessários à sua 
atuação na universidade, e que podem ser supridos de diferentes formas, está um 
constante movimento de problematização, criando novas demandas e a necessidade 
de construção de novos saberes. 
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