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Resumo 
A partir dos pressupostos da Análise Institucional de René Lourau e da microssociologia 
de Erving Goffman, o estudo descreve as categorias iniciais construídas e 
problematizadas nas observações de campo e entrevistas semiestruturadas realizadas 
com professores universitários iniciantes em uma universidade pública de Minas 
Gerais, Brasil. Metodologicamente, foram analisadas 12 entrevistas e foram realizadas 
observações de campo entre julho de 2014 a maio de 2015. Dentre os principais 
achados e nos domínios teóricos propostos, destacam-se três analisadores: a relação 
dos professores iniciantes com os professores mais experientes, os contatos com a 
administração universitária direta e, como consequência relacional dos dois primeiros, 
os laços entre pequenos grupos de atuação. Sustenta-se que o jogo de forças 
construído no cotidiano das interações revela o embate entre instituído e instituinte no 
processo de socialização profissional.  

Introdução 
Pretende-se descrever e analisar os resultados parciais de pesquisa doutoral sobre a 
socialização de professores universitários iniciantes de uma instituição pública de 
ensino superior no estado de Minas, Brasil.  
O tema é crescente em razão do aumento significativo do número de professores na 
rede pública de ensino superior e dos programas específicos para expansão do mesmo. 
Em uma das faculdades da universidade em estudo, a título de exemplo, há 120 
professores efetivos, dentre os quais 7 foram empossados em 2012, 30 foram 
empossados em 2013 e 28 foram empossados em 2014. Há previsão, ainda, para 
realização de mais concursos públicos no ano de 2015. 
O crescimento das vagas docentes, por sua vez, faz emergir o fenômeno da 
socialização profissional dos novos professores. Nos três primeiros anos de exercício 
profissional, ocorrem substanciais reagrupamentos e estabelecimento de estratégias 
que produzem estabilizações e rupturas no cargo de professor universitário. 
Além disso, o estudo do início da carreira dos professores universitários pertence a 
uma rede de relações complexa, na qual as profissões de origem, a ausência de 
formação pedagógica e a iniciação aos ritos universitários criam uma dinâmica de 
construção identitária própria (Cunha e Zanchet, 2010).  

Marco teórico 
Goffman (1922-1982) foi sociólogo expoente das microanálises do cotidiano da vida 
comum e das instituições. Sua experiência em hospitais psiquiátricos valeu, pelo 
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menos para a psicologia, no crescimento de uma forma peculiar de descrever o que 
ocorre na vida das instituições, totais ou não, e como os sujeitos se alinham no seu 
interior. Foram profícuos seus estudos para a formação de profissionais de saúde 
mental, por exemplo.  
Utilizou-se o enquadramento proposto por Goffman para compreender o processo de 
socialização no interior da universidade, no cotidiano das relações, nos mecanismos 
utilizados para garantir a manutenção da fachada, conceito este entendido como o 
desempenho de papeis sociais e sua manutenção no cotidiano institucional (Goffman, 
2012). A pessoa, ao entrar no microuniverso de contato com a outra, se vale de 
dispositivos esperados para garantir a manutenção do modo como é vista.  
No contexto da socialização dos professores iniciantes, há conceitos importantes de 
Goffman (2010; 2012) coerentes para uma análise qualitativa do processo de 
socialização. O conceito de footing, por exemplo, que trata do alinhamento da pessoa 
às normas sociais para um determinado grupo. No processo de manutenção da 
fachada há uma ocorrência peculiar de tentativa de responder aos quadros mais 
amplos do convívio. 
Os conceitos de fachada e footing se associam e criam um modo mais amplo de 
análise quando associados ao conceito de quadro. Neste item, Goffman (2012) 
reafirma sua postura em analisar a vida cotidiana, pois define quadro como a situação 
de convívio retratada, com a manutenção de ritos, normas e objetivos intrincados que 
não estão escritos, mas que acontecem no tempo.   
René Lourau (1933-2000), por sua vez, dedicou sua vida e obra a compreensão das 
relações sujeito-implicação-instituição, investigando e criando formas de fazer as 
instituições emergirem. Para o autor, diferente das visões construídas pela sociologia 
clássica, a instituição é algo dinâmico, sem dualismo teórico e que perpassa a vida dos 
sujeitos. Não é algo estanque, tampouco formal e visível e passa por transformações.  
A partir da dinamicidade da instituição, que atravessa o social em todos os seus 
âmbitos, Lourau (1993) pretende compreendê-la a partir da dinâmica que se instala 
entre forças dialéticas: por um lado o instituído – compreendido como práticas e 
discursos naturalizados e invisíveis – e por outro lado o instituinte – que se apresenta 
como a inconformidade com aquilo que é vigente e rotineiro. Nesse interstício, no 
processo de instituconalização, que a singularidade surge e há possibilidade de 
modificações no instituído. 
Nessa perspectiva, a Análise Institucional busca a decomposição das tramas que 
ocorrem nas instituições, que podem ser compreendidas como um sistema de regras 
transversais e cristalizadas que atuam nas formas de agir, pensar e escolher dos 
sujeitos. Elas formam a trama social e possuem uma face escondida, através daquilo 
que não é dito e, ao mesmo tempo, está cristalizado.  
O campo de forças entre instituído e instituinte foi escolhido para compreender parte 
do processo de socialização. Neste campo, no qual não pode haver neutralidade do 
pesquisador, surgem os conceitos de implicação, que se refere a forma com o qual o 
pesquisador se relaciona com o seu objeto de pesquisa, o conceito de analisadores, 
que pode ser definido como o lugar construído na pesquisa que faz a instituição 
aparecer e a sobreimplicação, que seria o limite da pesquisa, no qual o pesquisador 
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possui seu discurso naturalizado. O próprio Lourau (1993) considera que são conceitos 
que possuem separação didática. Na prática de socioanálise o analista institucional 
opera com todos, na complexidade que a situação analisada exigir (MONCEAU, 2012).  
Tanto Goffman (2010, 2012) quanto Lourau (1993, 1995) oferecem ferramentas 
teóricas que propiciam uma análise do cotidiano a partir dos ritos de interação 
estabelecidos e das instituições que atravessam as práticas comuns de interação no 
ambiente do exercício profissional da docência. Lourau, de modo particular, ao 
aperfeiçoar o conceito de implicação na análise institucional, criou ferramentas para a 
análise das práticas profissionais e, no caso dessa pesquisa, para análise do processo 
de socialização.  

Metodología 
Realizou-se um estudo qualitativo, no qual foram realizadas dez entrevistas com 
professores iniciantes, duas entrevistas com professores experientes e observações de 
campo, sendo todos os procedimentos realizados entre julho de 2014 e maio de 2015. 
As entrevistas foram transcritas e analisadas juntamente as observações de campo na 
construção de analisadores. Usou-se ainda a observação participante, um diário de 
campo e a análise da implicação do pesquisador. 

Resultados 
A formação de grupos de trabalho através da semelhança funcional foi o primeiro 
analisador que emergiu nas entrevistas e nas observações. Quando questionados 
acerca das atividades de lazer e profissionais, constatou-se que os professores 
iniciantes se associam aos seus pares do mesmo período de entrada na instituição. No 
caso, nenhum dos entrevistados possuía mais de 3 anos de exercício profissional. Ficou 
claro, ainda, que os finais de semana, as atividades de lazer e, sobretudo, as atividades 
profissionais, também são desenvolvidos com os pares em razão da semelhança 
funcional.  
A formação do grupo pelo critério da semelhança propiciou a emergência de outro 
analisador, referente à forma com a qual os professores iniciantes se relacionam com a 
administração universitária. Primeiro é importante ressaltar que os professores 
iniciantes possuem uma representação específica da administração universitária: 
centralizadora e vertical. Para lidar com esta força instituída, o grupo entre os pares foi 
uma configuração que possibilitou instituir formas mais brandas e horizontais de 
relações. A totalidade dos entrevistados relatou o pedido de ajuda aos pares por 
semelhança para resolverem tarefas administrativas. As observações, por sua vez, 
revelam a quantidade de vezes que um mesmo professor se dirige a administração 
central por questões administrativas simples. Por exemplo: um mesmo professor 
precisou se deslocar duas vezes no prédio da administração central e, neste, em três 
setores distintos, com a finalidade de garantir o lanche para uma banca de concurso 
público. É preciso destacar que, antes de todas as “viagens” à administração, os pares 
por semelhança são consultados e servem de apoio na tomada de decisões.  
O terceiro analisador se refere a relação dos professores iniciantes com os professores 
experientes. Neste item é importante caracterizar duas forças instituídas: a 
universidade estudada e suas faculdades são fruto de programa federal específico que 
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visa a expansão da rede federal de ensino brasileira. Como instituição foi fundada na 
década de 1950. Com o estatuto de universidade não possui mais de 10 anos. A 
segunda característica é o tempo de exercício profissional dos professores experientes. 
A faculdade onde foram feitas a maior parte das entrevistas possui “decanos” com 5 a 
7 anos de exercício profissional. Tem-se, portanto, que todos são professores novos. 
Porém, analisando todo o seu conjunto, há diferença entre os que estão há menos e a 
mais de três anos em exercício.  
A totalidade das entrevistas com os professores novatos demonstrou que, de forma 
geral, estes não construíam relações com os professores mais antigos. Entrevistas com 
dois professores mais antigos, no entanto, revelaram que havia subdivisões nos grupos 
de trabalho dos professores mais antigos, de modo que se considerarmos a categoria 
professores iniciantes e professores experientes, há subdivisões que garantem uma 
socialização profissional dos professores iniciantes a partir de conflitos e redes de 
relações preexistentes.  
O maior embate que um professor iniciante enfrenta no início da carreira, com base 
nas observações e entrevista realizadas, é aprender a: tatear o novo ambiente de 
trabalho reconhecer-se como professor universitário e transitar nas diversas instâncias 
organizacionais já existentes. Ao entrar na universidade se depara com um instituído 
sedimentado e cria estratégias tanto de adaptação quanto instituintes em seu 
processo de institucionalização. Para isso, os professores constroem ritos específicos 
de manutenção de sua fachada no cotidiano de trabalho e tensões entre o instituído e 
o instituinte preestabelecidas (Goffman, 2012; Lourau, 1995). 

Conclusões 
No contexto do crescimento significativo do número de professores e da implantação 
de novas faculdades, a socialização dos novos professores ocorre na direção da 1) 
realização de parcerias com os colegas que também são novatos, 2) em conflitos com 
professores mais experientes, 3) em conflitos com a administração universitária que 
resultam em duas características mais básicas do processo de socialização: aprender a 
tatear o novo ambiente de trabalho e construir uma identidade profissional. As duas 
características marcam os embates entre o instituído e instituinte, construídos no 
cotidiano das interações. 
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