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Resumo 
Este trabalho faz parte de uma pesquisa de caráter longitudinal em desenvolvimento. 
Tem como objetivo investigar o processo de inserção de recém-doutores na carreira 
docente em universidades federais brasileiras. Apoia-se nas ideias de autores como 
Masetto (2000), Pimenta e Anastasiou (2002), Gatti (2004), Zabalza (2004), Veiga 
(2006), Cunha (2015), entre outros. A investigação, de natureza qualitativa, 
especificamente um estudo de caso, teve como instrumentos de coleta de dados 
questionários e entrevistas. Os participantes da pesquisa são egressos de um programa 
de pós-graduação de uma universidade federal da região sudeste do Brasil e que, 
atualmente, atuam como professores novatos em cursos de licenciatura (Pedagogia, 
Química, Biologia e Matemática) em diferentes universidades. Foram analisadas as 
trajetórias vivenciadas por quatro desses egressos desde a realização e aprovação no 
concurso público, até o primeiro ano de atuação na docência. Os resultados 
preliminares apontam algumas tensões encontradas pelos docentes no início da 
carreira no que diz respeito ao acesso às informações administrativas e pedagógicas, o 
desenvolvimento do trabalho em sala de aula e participação em grupos de pesquisa.  

Introdução 
Neste texto, apresentamos o recorte de um estudo mais amplo, de caráter 
longitudinal, que está sendo desenvolvido por professores de diferentes universidades 
públicas do Brasil. Nossa intenção é compreender o processo de inserção de quatro 
egressos de um programa de pós-graduação, entre os anos de 2014 e 2015, de uma 
universidade federal do sudeste do Brasil, na carreira docente de ensino superior. 
Nos últimos anos várias publicações sinalizam para a importância dos primeiros anos 
na carreira docente e quais as implicações desse processo na formação e construção 
da identidade docente, considerando que ela é construída “principalmente na cultura 
institucional que inclui o campo científico onde o docente está inserido e, 
principalmente, pelos pares e pelos rituais acadêmicos consagrados e instituídos” 
(Cunha & Zanchet, 2010, p. 195). 
Nessa perspectiva, investigamos as inquietações e desafios encontrados pelos 
docentes no processo de inserção na carreira docente universitária, desde a 
participação e aprovação em concurso público até o primeiro ano de docência, 
discutindo aspectos referentes à formação docente. 
Essa pesquisa se estrutura em três momentos que orientam as discussões e análises. 
Primeiramente, será apresentado um panorama da recente situação acadêmica e 
profissional dos egressos de um curso de pós-graduação, nível doutorado, de uma 
universidade federal. Posteriormente, serão discutidas as trajetórias de quatro desses 
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egressos que estão atuando como professores iniciantes em diferentes universidades. 
No terceiro, serão enfatizados os desafios na atuação profissional em relação aos 
encargos didáticos, as condições do trabalho, atividades realizadas e os desafios da 
docência nos cursos de licenciatura.  
O presente trabalho traz reflexões sobre a formação acadêmica vivenciada por esses 
docentes na pós-graduação, nível de doutorado, em relação à docência universitária, 
indo ao encontro das ideias de Cunha (2015, p. 83), que considera importante refletir 
sobre a dimensão da formação do professor do ensino superior, já que envolve a 
relação de integração da pesquisa e do ensino.  

Marco teórico 
A docência no Ensino Superior é um tema que tem despertado interesse de vários 
grupos de pesquisa. Os estudos de Masetto (2000), Pimenta e Anastasiou (2002), Gatti 
(2004), Zabalza (2004), Veiga (2006), Cunha (2015), entre outros, afirmam a 
importância de uma formação docente no espaço universitário. 
Ao se pensar a docência no Ensino Superior é preciso considerar as mudanças sociais 
pelas quais a universidade têm passado, como: “de um lugar reservado a poucos, 
tornou-se um lugar para o maior número possível de pessoas” (Isaia, 2006).  esse 
sentido, ganha relevância as investigações que objetivem discutir o papel da 
universidade e a formação docente nos cursos de pós-graduação. Entretanto, de 
acordo com Gatti (2004, p. 433) há pouca valorização da formação para a docência 
nesses cursos, pois eles geralmente enfatizam o conhecimento de áreas específicas, 
muitas vezes não possibilitando o enfrentamento da articulação entre a docência e a 
pesquisa. Isso nos parece incoerente, visto que a universidade está pautada em um 
tripé, no qual pesquisa, ensino e extensão são indissociáveis.  
Em relação a profissionalização da docência universitária, Veiga (2006), afirma que ela 
“não pode estar dissociada do processo de formação e desenvolvimento profissional e 
das condições objetivas de trabalho”. Além disso, deve-se questionar o sentido e o 
significado da formação no espaço universitário, como sinalizado por Zabalza (2004). 
Outros autores que também argumentam em favor da necessidade de pensar a 
formação para a docência superior, como Pimenta e Anastasiou (2002), questionam 
que a LDB/9629 (art.66) estabelece a formação como preparação e não como processo 
formativo, sendo realizada prioritariamente em programas de pós-graduação, o que 
sugere que a formação inicial e continuada seja vista como necessidade pessoal ou 
como uma questão específica da instituição. 
Pesquisas que tratam da inserção na carreira docente nos primeiros anos, sinalizam 
que esse processo reflete as vivências do professor durante a sua trajetória acadêmica, 
profissional e pessoal. Ao discutir sobre a iniciação à docência, Cunha et al (2015, p.73) 
argumentam que muitas vezes “a preparação dos professores da educação superior 
baseia-se fundamentalmente nos saber da pesquisa e desconsidera os saberes 
próprios da docência”. 
 

                                                      
29 LDB: Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
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Metodologia 
Esta pesquisa, de cunho qualitativo, baseia-se em um estudo de caso. Segundo Yin 
(2001, p.21), o estudo de caso é uma investigação empírica, um método que é 
pertinente quando se pergunta “como” e “por quê?”, já que ele “surge do desejo de se 
compreender fen menos sociais complexos”. Para este mesmo autor, um “caso” não 
é, necessariamente, o estudo de um indivíduo, podendo ser o estudo de um 
determinado evento ou contexto específico. Nesse sentido, parece bastante 
apropriado para o presente estudo. 
Foram enviados questionários, via e-mail, aos egressos que concluíram o curso de 
doutorado, nos anos de 2014 e 2015, em uma universidade federal do sudeste 
brasileiro. Buscou-se identificar quais egressos haviam ingressado como professores, 
há menos de um ano, em universidades federais. Neste trabalho, apresentamos os 
resultados dos questionários e analisamos de maneira pormenorizada, as trajetórias 
de quatro desses professores, que atuam em áreas distintas: Pedagogia, Química, 
Biologia e Matemática. 
Após a seleção, foram realizadas entrevistas com esses quatro participantes da 
pesquisa, buscando compreender como tem se dado o processo de ingresso na 
docência universitária, identificando questões relacionadas à formação e ao exercício 
da profissão.  
A partir dos dados coletados, foram construídas categorias de análises, cruzando 
informações e identificando regularidades e singularidades, como: trajetória 
acadêmica e profissional; o ingresso na carreira: do concurso à posse; encargos 
didáticos e tarefas realizadas durante o primeiro ano de docência; desafios vivenciados 
pelos recém-doutores na inserção na carreira docente em universidades federais. 

Resultados 
Os resultados preliminares apontam que em relação à trajetória acadêmica e 
profissional os quatro participantes da pesquisa possuem percursos diferenciados, mas 
todos com expressiva experiência na docência da educação básica. Ficou evidente que 
a inserção na carreira traz angústias, mas ao mesmo tempo origina novas perspectivas 
que envolvem o ensino, a pesquisa e a extensão.  
Em relação ao percurso e às vivências dos professores do concurso até o primeiro ano 
de docência, a inserção como docente no ensino superior em universidades federais é 
um processo gratificante, gerando status profissional, mas ao mesmo tempo é um 
processo que gera ansiedade, principalmente durante as etapas do concurso até a 
posse. Os professores que prestaram concursos em outras cidades ou estados, 
diferentes da sua origem de formação na pós-graduação, também sinalizaram tensões 
quanto à adaptação, locomoção e estabelecimento de moradia. 
Em relação aos desafios na atuação profissional docente durante o primeiro ano, no 
que se refere aos encargos didáticos, atividades realizadas, formação e condições do 
trabalho, os dados evidenciam que a organização do tempo para a realização das 
atividades é um ponto importante. Os dados também mostram que a busca pelo apoio 
em grupos já constituídos durante o doutorado tem implicações nessa inserção. 
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Muitas vezes, o professor recorre aos vínculos estabelecidos durante a sua formação 
acadêmica e profissional para criar novos campos de trabalho. 
Há evidências que demonstram que durante o primeiro ano de atuação, há um certo 
investimento dos professores iniciantes em estabelecer parcerias, em buscar um 
trabalho de caráter coletivo. Entretanto, os resultados também sinalizam que no 
exercício da docência as expectativas dos professores em desenvolver pesquisas e 
projetos de extensão são dificultadas pelas tarefas administrativas e encargos 
didáticos a ele designados. Isso reforça a necessidade de equilibrar as dimensões 
universitárias envolvendo o ensino, a pesquisa e a extensão no início da carreira 
docente.  
Os dados apontam que os professores reconhecem que o curso de pós-graduação, 
nível doutorado, trouxe contribuições para o aprendizado da docência universitária, 
quando houve a oportunidade de atuar em sala de aula sob orientação de profesores 
mais experientes, muitas vezes possibilitada pela aquisição de bolsa de estudos. Por 
outro lado, as disciplinas cursadas privilegiaram quase que exclusivamente o conteúdo 
da área em estudo e pouco contribuíram para a docência, exceto aqueles que 
cursaram disciplinas como Didática do Ensino Superior. 

Conclusões 
A inserção na carreira universitária é fruto de uma formação contínua e, muitas vezes, 
as experiências vivenciadas durante a formação acadêmica trazem implicações na 
prática pedagógica, em relação à participação em grupos de pesquisa e interesse em 
novas investigações.  
Torna-se fundamental que a universidade possa contribuir de maneira efetiva para o 
estabelecimento de parcerias entre os professores novatos e entre eles e os mais 
experientes, visando superar as tensões vivenciadas. 
O processo de inserção na carreira de recém-doutores abarca elementos complexos e 
que exigem do professor investimento em sua formação, posicionamento na tomada 
de decisões diante de disputas teóricas presentes no espaço universitário e a busca de 
um trabalho coletivo, como meio de lidar com os desafios encontrados, pois como 
afirmou um dos professores ao discorrer sobre os seus primeiros meses de atuação: 
“ser profesor universitário não é um mar de rosas, como pensamos!” 
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