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A presente pesquisa tem como foco o professor substituto de uma 

instituição federal. Esse professor está presente somente nas instituições públicas, pois 

sua tarefa é substituir o professor efetivo. Sabe-se que o vínculo de um professor 

universitário pode ser efetivo, existindo as classes de auxiliar, assistente, adjunto e 

titular, ou, ainda, por tempo determinado, podendo existir o professor visitante e o 

professor substituto. O professor substituto, de acordo com a Lei nº. 8745, de 9 de 

dezembro de 1993, alterada pela lei nº. 9849 de 26 de outubro de 1999,  deverá ser 

contratado para suprir a falta de docentes de carreira, decorrente de exoneração ou 

demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento ou 

licença de concessão obrigatória. 

O que se percebe, já nesta lei, é que esse professor não possui uma 

legislação específica. Tanto a lei nº. 8745 e a lei nº. 9849, como também a lei nº. 

10.667, mais recente ainda (2003), fala do professor substituto, mas dá outras diretrizes 

para a contratação de profissionais que auxiliem a assistência em situações de 

calamidade pública, de combate a surtos endêmicos, a realização de recenseamentos e 

atividades diversas, desde funcionários para as forças armadas como para projetos de 

cooperação mediante acordos internacionais. Frente a isso, surgem questionamentos: se 

esse professor vai participar da vida da instituição federal, qual a sua função? A resposta 

mais lógica é: substituir.  Mas substituir a quem? A um professor do quadro efetivo que 

teria a obrigação de ser, no mínimo tão eficiente quanto ele. Porém isso é complicado 

pois, muitas vezes, o professor substituto ainda está em formação acadêmica, e na 

maioria das vezes, sua atuação enquanto docente, em geral e como docente 

universitário, em específico, é pequena. 

Outro diferencial entre o professor efetivo e o professor substituto é a 

situação econômica. Enquanto o professor efetivo recebe, além do salário, as vantagens 

próprias da carreira, segundo a lei nº. 8.112 de 11/12/90 o professor substituto recebe o 

equivalente ao valor de salário estabelecido para o nível 1 da classe da carreira do 

magistério correspondente à respectiva titulação, calculado o regime de trabalho 

(decreto nº. 94.644 de 23/07/87).  



Há ainda mais uma questão importante que justifica a presente pesquisa: 

frente aos discentes, os professores substitutos são considerados o sujeito suposto-saber. 

Segundo Lacan (1970), citado por Zimerman (1999, p.57) “o nome indica parte de um 

pressuposto que o analista sabe tudo aquilo que o paciente ignora”, ou seja, na maioria 

das vezes, o aluno acredita que o professor sabe “tudo” aquilo que ele busca na 

Universidade. Que mesmo sendo substituto, ele tenha estudado bastante e conseguirá 

sintetizar todas as informações necessárias. Observou-se, ainda, que para os alunos o 

mais importante não são somente os títulos que esse professor substituto possui, mas, 

especialmente, a maneira de dinamizar os conteúdos a serem desenvolvidos, e, acima de 

tudo, o domínio e a harmonia em sala de aula.  

Ao estudar o professor substituto, é necessário incluir a experiência que a 

autora vivenciou enquanto professora substituta no ensino superior, sua inserção, 

atuação e, mais tarde, desligamento. Foram motivos de alegria, mas também de muita 

angústia, motivos esses que a impulsionaram a buscar respostas. Não só respostas para 

si, mas sim como uma maneira de reunir subsídios e compreender como os professores 

substitutos vivenciaram essa experiência durante seu tempo de contrato temporário. 

Como incentivo para o desenvolvimento da presente pesquisa, tem-se 

também, como referência básica, os trabalhos pioneiros dentro da linha de pesquisa 

“Formação, Saberes e Desenvolvimento Profissional”, sobre os processos formativos, 

mais especificamente sobre as concepções de formação, trajetória, tanto pessoal como 

profissional dos professores do quadro efetivo da UFSM (Isaia, 2000, 2003a e 2003b). 

O interesse desta investigação está intrinsecamente relacionado aos estudos realizados 

na perspectiva do professor, levando em conta os aspectos pessoais e profissionais e 

como eles se relacionam. A trajetória pessoal é como o pano de fundo no qual a vida 

dos professores adquire consistência e significado existencial, enquanto que, sua 

trajetória profissional deve ser entendida como o processo que envolve o percurso do 

professor substituto na UFSM (Isaia, 2000).  

Frente a isso, a primeira prerrogativa é saber o que é formação. Qual a 

noção de formação para o professor universitário que forma para a educação básica e 

para o exercício da profissão específica. Precisa-se ter claro que a noção de formação 

envolve o lado pessoal e profissional. Ambos estão sendo produzidos através do período 

percorrido da vida e dos percursos educativos de cada professor durante sua carreira. O 

pessoal deve ser entendido como o desenvolvimento humano, as gerações que se 

cruzam. O lado profissional passa pela formação inicial e pelos espaços das instituições 



aonde vai se constituir como docente. Portanto, vai relacionar-se com outros 

professores, com membros da instituição e com alunos.  São essas relações que 

desencadeiam suas trajetórias. Mas o que é trajetória? Ou dever-se-ia dizer trajetórias? 

Quando se fala em trajetória precisa-se compreender tanto a pessoal quanto a 

profissional. Assim, esse conceito objetiva-se a partir do tempo que se sucede na vida 

do professor. Engloba as fases da vida, própria de todo ser humano e das profissões. No 

caso, da docência, peculiar a ela. Torna-se impossível, quando se fala em trajetória 

docente, definir os limites do pessoal e do profissional. Como nos coloca Nóvoa (1992), 

é impossível separar o eu profissional do eu pessoal.  

Quando pensamos em trajetória pessoal devemos compreender que idades 

correspondem às fases do desenvolvimento pelas quais cada pessoa passa de acordo 

com determinados parâmetros de tempo, espaço e estilo de vida. Busca-se as 

concepções de desenvolvimento para toda a vida, nas idéias de vários autores como 

Riegel, Erikson e Levinson. Observando a vida adulta dentro da perspectiva dialética, 

tem-se as contribuições de Riegel (1979) apud Isaia (2000) que nos diz que ao sermos 

adultos estão relacionadas quatro dimensões de desenvolvimento: biológica-interna, 

psicoindividual, sociocultural e físico-externa. Nem sempre isso será tão sincrônico 

como aparenta ser, tendo em vista que ocorrerão crises e/ou conflitos e a maneira de 

passar por cada uma delas é que moldará o sujeito. Sujeito adulto, pois está em 

constante transformação. Convém ressaltar que a maneira como os professores 

enfrentam as crises e como eles interagem é que determinará sua trajetória.  

Quando um professor é inserido em uma instituição e nesta permanece, ou 

passa por outras é que determina a trajetória profissional. É um sistema complexo, onde 

várias gerações pedagógicas se entrelaçam. Essa trajetória não é um processo linear e 

sim, cada docente vivencia numa seqüência diferente. Ao compreender a trajetória 

profissional é fundamental incluir uma trama de percursos, precisando internalizar a 

noção do eu profissional. Quem nos dá essa explicação é Abraham (1987) quando 

concebe o mundo interior num complexo subjetivo (consciente e inconsciente), formado  

pelas influências inter-humanas. O que desencadeia o mundo interior do professor está 

na interdependência do que acontece no mundo interior coletivo. Ao se compreender o 

eu profissional, é possível dividi-lo em três “eus”: o eu real que são as reais 

possibilidades do indivíduo, o eu ideal entendido como o que o indivíduo gostaria de ser 

e o eu idealizado que são as ilusões. No que se refere à formação do eu ideal coletivo 

esse se constitui a partir de determinadas instituições de ensino do qual faz parte.  



Como referência ao percurso profissional, os estudos de Huberman (1992) 

nos auxiliam. Ele descreve esse percurso profissional como ciclos de vida. Tal como o 

vocábulo nos coloca, ciclo deve ser entendido como algo não linear, permitindo 

entradas e saídas dos mais diversos modos, ao longo da carreira. Esse percurso, segundo 

Huberman, teria 7 etapas, sendo a entrada na carreira, estabilização, diversificação, 

questionamento, serenidade – distanciamento afetivo, conservadorismo e 

desenvestimento.  

O objetivo geral do presente trabalho é o de tentar caracterizar como se 

constitui a trajetória institucional/docente do professor substituto na UFSM, tendo em 

vista questões voltadas para entraves, conquistas e sentimentos vividos ao longo do 

contrato temporário de trabalho. Buscando delimitá-lo, formulam-se questões de 

pesquisa que, por sua vez, indicam os objetivos específicos a serem alcançados:  

1 – Qual o perfil institucional/docente do professor substituto? 

2 – Quais os principais entraves, conquistas e sentimentos vividos, em 

termos de: 

a) Docência,  

b) Relações institucionais (Centros, Departamentos, Coordenações), 

c) Relacionamento com alunos e colegas docentes e demais servidores. 

Para auxiliar na busca de respostas a essas questões selecionam-se como 

sujeitos, os professores dos últimos cinco anos, e aqueles que tenham permanecido seu 

tempo máximo, ou seja, segundo a Lei nº. 8745/93, artigo 4º, até vinte e quatro meses. 

A escolha prende-se ao fato do alto índice de professores nesta situação na instituição. 

O contrato é sempre feito via departamento, cuja número na UFSM perfaz um total de  

65 sendo distribuídos em seus 8 Centros, sendo o Centro de Ciências Naturais e Exatas 

(CCNE), Centro de Ciências Rurais (CCR), Centro de Ciências da Saúde (CCS), Centro 

de Educação (CE), Centro de Ciências Sociais e Humanas (CCSH), Centro de 

Tecnologia (CT), Centro de Artes e Letras (CAL) e o centro de Educação Física e 

Desportos (CEFD).  

A pesquisa em foco é de caráter quanti-qualitativo, sendo composta, 

basicamente, por duas fases distintas. Na primeira, com ênfase na dimensão 

quantitativa, será aplicado um questionário. Esse possui, na sua maioria, questões 

fechadas, com pequeno número de questões abertas. Para uma melhor compreensão, sua 

estrutura é composta por eixos orientadores das questões apresentadas. 



O questionário inicia com o eixo direcionado para os dados pessoais dos 

docentes, sendo que esse será para obter informações a respeito de quem é esse 

professor, sua idade atual, sexo, estado civil, graduação e seus estudos de pós-

graduação.  

O segundo eixo, denominado atuação na instituição, volta-se para 

questões que envolvem a carga horária, sua relação com o centro que realizou a 

contratação, as disciplinas ministradas e a carga horária em sala de aula, a quantidade de 

cursos em que atua e as outras atividades realizadas durante o contrato.   

Em seguida, o eixo apreciação da atividade docente, envolve perguntas 

relacionadas às expectativas de ser professor substituto na UFSM, os entraves durante o 

contrato, os sentimentos e conquistas.  

Esse questionário será enviado aos professores substitutos em seus 

endereços residenciais, porém, antes, a autora irá telefonar comunicando o envio do 

mesmo e a importância do preenchimento e reenvio dos mesmos para o sucesso da 

presente pesquisa. Os dados decorrentes desse instrumento serão trabalhados, através do 

tratamento estatístico, que permitirá o delineamento do perfil da trajetória 

institucional/docente do professor substituto da UFSM. 

Na segunda fase, a ênfase é na pesquisa qualitativa, envolvendo uma 

entrevista semi-dirigida com o objetivo de obter informações mais pormenorizadas a 

respeito da vivência dos sujeitos enquanto professores substitutos. A mesma será 

gravada e transcrita, para após a aprovação dos professores entrevistados, ser 

interpretada via análise de conteúdo, dando origem às categorias explicativas da 

trajetória docente dos professores substitutos. Os tópicos norteadores da entrevista estão 

relacionados à vivência docente, ao relacionamento com colegas, alunos e com a própria 

instituição, como também, aos sentimentos desenvolvidos durante o período de 

contrato. 

Os eixos norteadores do questionário serão também contemplados junto 

com a análise categorial dando, assim, uma visão de conjunto da temática escolhida, ou 

seja, as possibilidades formativas do professor substituto da UFSM.  

Em termos de compreensão da temática escolhida, parte-se de uma breve 

trajetória histórica do ensino superior, tendo por norte a constituição da universidade 

brasileira, e, nela, a UFSM.   

Os indícios mais remotos da presença da universidade surgiram na Grécia 

Antiga, mas somente com a ascensão do Cristianismo é que vão ganhando forma, e por 



volta do século XII, segundo Wanderley (1985), extrapolando suas dimensões locais, é 

que aparecem as primeiras universidades na Europa, destacando-se as Universidades de 

Paris, Bolonha, Nápoles e Oxford. No restante dos continentes, vão aparecendo 

lentamente. De acordo com Cunha (1986), na quarta década do século XVI, foi fundada 

a universidade da Ilha de São Domingos, sendo considerada a primeira no continente 

americano.  

Já, o surgimento da educação superior no Brasil, se comparado ao restante 

da América Latina, pode ser considerado como muito tardio e, segundo Rossato (1989), 

pode-se dizer que ainda hoje, a nossa educação sofre as conseqüências disso. No Rio 

Grande do Sul, a educação superior também chegou tarde, e mais tarde ainda, no 

interior do estado onde se situa a instituição universitária em foco.  

Não se pretende falar da educação superior de modo geral, mas 

compreender o percurso que a mesma teve como modo de clarificar a situação atual, e, 

nela, os professores substitutos.  

De acordo com os resultados parciais obtidos até o presente momento, 

pode-se observar que há um número significativo de professores substitutos que 

participam da vida acadêmica da UFSM. Observamos que, nos últimos cinco anos, 712 

professores substitutos passaram pela UFSM, sendo que somente 310 permaneceram 

por até dois anos, excetuando-se os que ainda não completaram os seus dois anos 

permitidos pela lei.  Destes 310 sujeitos da pesquisa, em torno de 95% residem em 

Santa Maria e apenas, aproximadamente, 5% residem em cidades vizinhas.  

É possível observar ainda que há professores substitutos, que após 

aprovação no concurso público e terem exercido seu contrato integral, aguardam o 

prazo de dois anos afastados de atividades públicas federais,conforme determina o 

artigo 8º da lei nº. 8745, para novamente retornarem, ainda na condição de substitutos. 

Em função do período de estudo de cinco anos, definido para nosso trabalho, fica um 

tanto difícil quantificar este número, mas se observado nos últimos 10 anos, verifica-se 

que em torno de 4,49 % retorna à UFSM como substituto. Incluso neste percentual estão 

os professores, que mesmo não completado dois anos de atividade, assumiram novo 

contrato. Esses dados nos demonstram que a vontade de investir na docência superior 

como opção profissional permanente é muito grande.   
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