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RESUMO

Este artigo foi produzido com o objetivo de compreender as concepções dos professores universitários acerca
da docência no Ensino Superior. Para tanto, foram entrevistados oito professores e professoras do curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Sergipe escolhidos previamente de acordo
com alguns critérios pré-estabelecidos. Concluiu-se que a representação social que os professores possuem
acerca da profissão docente universitária é conflituosa, pois ao passo que se reconhecem como agentes
fundamentais na concretização dos objetivos da universidade, eles demonstraram sentir-se afetados pela
desvalorização social e econômica do trabalho docente. Os professores chamaram a atenção também para as
inadequadas condições de trabalho as quais estão submetidos, apontando para o conflito de terem que
desenvolver bem suas atividades em condições limitadas de trabalho.
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ABSTRACT

This article was produced with the aim of understanding the concepts of the teachers regarding the teaching
in university. To this end, eight teachers and teachers of Degree in Biological Sciences of the Federal
University of Sergipe previously chosen according to some predetermined criteria were interviewed. It was
concluded that the social representation that teachers have university teaching profession is conflicted
because while they recognize themselves as key players in achieving the goals of the university, they
demonstrated feel affected by social and economic devaluation of teaching. Teachers also drew attention to
the poor working conditions which are submitted, pointing to the conflict of having to develop their activities
well in limited conditions.
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Este trabalho apresenta parte dos resultados de uma pesquisa que culminou na elaboração de uma
dissertação de mestrado[ii] cujo objetivo geral foi compreender como ocorre a constituição da identidade
profissional do professor do Ensino Superior.

De acordo com o Artigo 43 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9.394/96, uma das
finalidades do Ensino Superior no Brasil é formar profissionais nas diferentes áreas do conhecimento que
estejam aptos para ingressarem no mercado de trabalho, contribuindo assim para o desenvolvimento da
sociedade.

Portanto, as instituições de Ensino Superior devem abranger as dimensões científica, política, técnica,
humana e ética dentro de seus programas institucionais a fim de promover na formação do futuro profissional
as habilidades para agir na complexidade do mundo contemporâneo.

Nesse sentido, a formação inicial é determinante para o desenvolvimento de todos os profissionais, inclusive o
professor, visto que é nesse processo que devem surgir as possibilidades de ressignificar as suas concepções
sobre a profissão. Desse modo, o professor universitário tem um papel importante, pois ele é o mediador
direto entre a instituição e o aluno. A grade curricular e as ementas das disciplinas expressam-se nas práticas
dos professores universitários. Estas são decorrentes de suas escolhas, as quais são motivadas pela sua
formação, suas experiências, sua postura e o grau de autonomia que possuem dentro da instituição.

Diante disso, faz-se necessário que os professores formadores estejam devidamente preparados para atuar
nesse contexto, pois eles são os agentes que marcam profundamente a constituição da identidade dos futuros
profissionais, influenciando por meio de suas ações, as concepções e os valores internalizados pelo discente
durante o processo formativo inicial (BASEI, 2009).

Por isso, para entender um pouco mais sobre o processo de formação do futuro professor da Educação Básica,
é necessário refletir sobre as práticas formativas realizadas na universidade. De acordo com Basei (2009),
reconstruir práticas docentes no contexto universitário torna-se imprescindível ao considerar as mudanças
que vem acontecendo na sociedade nos últimos tempos, resultado de uma construção histórica, social e
cultural do homem, bem como dos inúmeros processos como globalização e avanço das tecnologias da
informação e comunicação.

Nesse sentido, este trabalho pretendeu responder ao seguinte questionamento: Quais as concepções dos
docentes universitários acerca da docência no Ensino Superior?
Entender o sentido que os professores atribuem ao seu trabalho é um aspecto fundamental para entender a
formação dos futuros professores da Educação Básica, pois os modos de pensar e viver a profissão são
delineados pelos sentidos que os professores atribuem à própria atuação.

Este artigo foi orientado pelo objetivo de compreender as concepções dos professores universitários acerca da
docência no Ensino Superior. Para tanto, foram entrevistados professores e professoras do curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Sergipe. A seleção dos entrevistados foi feita
de maneira intencional obedecendo aos seguintes critérios: Fazer parte do quadro de professores efetivos do
Departamento de Biologia no ano de 2011; Ministrar aula para as turmas de licenciatura no curso de Biologia;
Atuar há mais de cinco anos na instituição; Possuir menos de trinta anos de atuação docente na instituição.

Dos 25 professores do Departamento de Biologia da Universidade Federal de Sergipe, oito professores
obedeceram aos quatro critérios estabelecidos, sendo cinco professoras e três professores. Para manter o
anonimato dos entrevistados, optou-se por denominá-los por Professor, diferenciando-os pelos algarismos
romanos.

Considerando que a subjetividade faz parte da realidade social e que o objeto de estudo da presente
pesquisa, as concepções dos docentes, está intimamente relacionado com as vivências e experiências
subjetivas dos participantes, foi definido que a abordagem metodológica de cunho qualitativo forneceria os
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subsídios para a condução de tal investigação. Conforme Minayo (1997), a pesquisa qualitativa está
preocupada em desvelar a realidade social levando-se em consideração o dinamismo da vida individual e
coletiva com toda riqueza de significados.

A técnica definida para a coleta dos dados foi a entrevista semi-estruturada. De acordo com Gil (2009), tal
técnica é bastante difundida nas Ciências Sociais por proporcionar ao entrevistador conhecer o fenômeno sob
a perspectiva do entrevistado, bem como os significados que atribuem às suas ações.

Desse modo, o trabalho está estruturado da seguinte maneira: em um primeiro momento é apresentada uma
discussão sobre o que é ser professor universitário; em seguida, discutem-se como as condições de trabalho
influenciam a atuação do professor universitário; logo após, faz-se uma reflexão sobre o valor social da
profissão docente universitária e, por último, são apresentadas as considerações finais.

1- Sentidos atribuídos à profissão docente universitária

Entender como os professores agem em seu cotidiano profissional exige tentar conhecer o que ele pensa, pois
conforme Grillo (2008, p.72), “[...] toda prática educativa se fundamenta em representações de professores
sobre a docência, a qual decorre de conhecimentos, teorias pessoais, experiências e crenças”. Integrados,
esses aspectos constituem o referencial teórico do professor e configuram sua identidade profissional.

Nesse sentido, fez-se necessário conhecer as concepções dos entrevistados sobre a docência universitária.
Segundo a Professora V, ser docente universitário é:

[...] muito importante, pois está envolvida com a formação de recursos humanos.
Nós vivemos em um país que é tão carente de educação, de profissionais bem
formados e estando envolvido nessa área, temos condições de dar boas
contribuições ao desenvolvimento do país (Professora V).

A Professora V enfatizou uma função importante que os professores universitários exercem dentro da
universidade que é a formação dos futuros profissionais. A Professora VIII corrobora com a Professora V ao
afirmar que a docência no Ensino Superior está diretamente vinculada à formação de profissionais, como
descrito nesse trecho:

O Ensino Superior é para formar profissionais, pessoas que vão para o mercado de
trabalho. E você vai dar uma formação básica, por que a gente não tem a função de
dar a formação aprofundada, esse não é o nosso papel. Esse é o papel da formação
que ele escolher depois. Mas nessa formação básica você tem que dar o caminho
para que ele chegue no mercado de trabalho, pelo menos, sabendo onde ir e o que
está fazendo. Então, é muita responsabilidade (Professora VIII).

Essa professora revela o que considera importante na formação do futuro profissional e fala sobre sua
responsabilidade nesse processo. No entanto, ela estabelece os limites de sua atuação, ressaltando que seu
compromisso é contribuir para uma formação inicial, tendo em vista que o novo profissional é quem deve
procurar dar continuidade à sua qualificação. Essa pode acontecer mediante formação continuada durante o
exercício da docência ou por meio de cursos de pós-graduação, a depender das opções dos novos
profissionais.

De fato, a formação de professores não deve ser encerrada ao término da graduação. É preciso buscar um
constante aprimoramento profissional, pois as situações em sala de aula não são estáveis e exigem, a cada
momento, um olhar reflexivo sobre a prática. Segundo Libâneo (2002), para que haja uma articulação entre
formação inicial e continuada, a primeira deve estar vinculada aos contextos de trabalho, possibilitando
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pensar as disciplinas com base no que pede a prática. Para o autor, uma das formas de se promover a
formação continuada seria na própria escola, a partir dos saberes e experiências dos professores adquiridos
na situação de trabalho, reunindo-se aos professores na universidade para uma reflexão sistemática e coletiva
sobre a prática. Nesse sentido, Freire (1996) afirma que a reflexão crítica sobre a prática pode melhorar as
próximas práticas.

Para Pimenta e Anastasiou (2010), outra função da universidade é produzir e difundir conhecimentos. De
acordo com as autoras, nessa instituição, não se reproduz apenas o conhecimento existente, mas é possível
também construí-lo à medida que se problematizam os conhecimentos historicamente produzidos e seus
resultados na construção da sociedade humana e das novas demandas e desafios que esta apresenta. Tal
concepção é encontrada na fala da Professora VI ao discutir a importância de ser docente universitário:

Eu acho que esse é o diferencial maior, é chegar em um nível em que percebe que
você, professor, e você, aluno, são produtores de conhecimento. Você percebe como
esse conhecimento foi construído e como pode contribuir nesse processo de aumento
do conhecimento sobre determinada área ou tema. Então essas são questões mais
importantes. [...] te permite um envolvimento mais direto com a produção do
conhecimento e de estimular esse aluno também a essa produção (Professora VI).

A Professora VI reforça o que Enricone (2007) afirma sobre a pesquisa ter um papel importante, não só na
produção do conhecimento para atender as respostas necessárias aos problemas sociais e éticos da
sociedade, mas também como princípio educativo. Nessa perspectiva, durante a formação do profissional, o
professor deve propor dilemas e estimular o aluno, dando condições para que ele tenha possibilidade de
elaborar suas respostas. O professor deve também acompanhar esse percurso de construção de
conhecimento.

Para a Professora IV, ser docente no Ensino Superior requer uma postura política no sentido de exigir
posicionamentos pessoais em sala de aula. Essa postura pode influenciar a futura conduta dos profissionais
que se está formando. Nesse aspecto, a Professora IV reconhece-se como agente multiplicador de uma forma
de pensar e agir:

A gente consegue formar gente numa visão em que acredita. O ponto mais positivo
de ser professor no Ensino Superior é isso. Eu tive vários professores bons e tive
vários professores muito ruins e acho que sou razoável como professora. Acredito
que o magistério deva se dá dentro de determinadas linhas. Acho que a relação com
o aluno deve se dá de uma determinada forma e acho que consigo passar isso para
os alunos. Então, eu estou estendendo os meus tentáculos ao formar o pessoal
dentro do Ensino Superior. Essa é a minha forma de tentar tornar a educação
melhor, de tornar a sociedade melhor (Professora IV).

Nesse depoimento, a Professora IV afirma que suas ações pedagógicas, sua forma de promover a formação
dos futuros professores de Ciências e Biologia acontece sob uma perspectiva defendida por ela. Para Masetto
(2011), o professor está aberto para o que se passa na sociedade e tenta buscar espaço para promover as
mudanças.

Além do papel formativo que o professor assume em sala de aula, outro aspecto apresentado na colocação da
Professora IV é o reconhecimento do aluno como pessoa que, ao vivenciar situações de aprendizagem, se
apropria, não apenas do objeto de ensino, mas da forma como ele é apresentado. Conforme Enricone (2007),
esse é um dos pontos que a universidade precisa considerar na tentativa de formar cidadãos. Desse modo, é
preciso também primar pela seleção de conteúdos que visem às demandas da sociedade e pela adoção de
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atividades participativas que permitam aos alunos discutir os aspectos políticos de sua profissão e de seu
exercício na sociedade.

O Professor VII entende que ser docente universitário proporciona momentos de troca de saberes em que o
professor aprende também com o seu aluno, como destacado neste excerto:

Eu acho que é uma troca. A gente aprende vendo que os alunos não são iguais:
alguns precisam de um pouco mais de atenção, outros conseguem caminhar muito
bem sozinhos (Professor VII).

Essa afirmação reforça o que a discussão sobre o fato da formação acadêmica não se restringir a um conjunto
de conhecimentos científicos, ela promove também um desenvolvimento pessoal. Segundo Zabalza (2004, p.
22), “[...] formar-se não é apenas aprender, mas também melhorar como pessoa”. Desse modo, o professor,
à medida que ensina, também pode aprender com seus alunos, por exemplo, aspectos que dizem respeito ao
relacionamento interpessoal indispensável nessa interação social.

Para o Professor I, ser docente no Ensino Superior está diretamente ligado à sua condição de conseguir
concretizar os objetivos do ensino universitário:

[...] e tudo o que conquistei foi dentro da universidade. Eu tenho as três metas da
universidade: a pesquisa, o ensino e a extensão. A extensão eu faço não muito bem
como deveria fazer, mas na pesquisa estou bem realizado, tenho um grupo de
pesquisa. Na área de ensino, formei tanto alunos da licenciatura como do
bacharelado e oriento também nos mestrados (Professor I).

A pesquisa, o ensino e a extensão, componentes da base sobre a qual se estrutura a universidade, estão
presentes na concepção de docência universitária desse professor. Embora o trabalho docente universitário
deva contemplar estas três dimensões, verifica-se que, no caso do Professor I, existe certa dificuldade em
conciliar esses princípios adequadamente. Segundo Pimenta e Anastasiou (2010) as funções da universidade
abrangem a criação, desenvolvimento e crítica da Ciência, da Técnica e da Cultura, preparação para o
exercício profissional e para a criação artística, apoio científico e técnico ao desenvolvimento cultural, social e
econômico das sociedades. Estas metas só podem ser concretizadas se forem desenvolvidas com base na
articulação do tripé ensino, pesquisa e extensão. Essa concepção é compartilhada com a Professora IV:

O professor universitário tem que estar realmente apoiado no tripé ensino, pesquisa
e extensão. Se tu pesquisas, aquilo que tu ensinas não reflete somente aquilo que os
livros dizem, mas também aquilo que você viu. E se você não tiver uma mínima
noção de extensão, de comunidade, tu não sabes pra quem tu estás formando os
alunos. [...] Se alguém realmente quer ser professor do Ensino Superior tem que
passar pelo tripé ensino, pesquisa e extensão. Se ele não fizer estas três coisas, ele
vai se limitar. Por que a extensão mostra o que a sociedade quer, o que ela está
esperando da gente, se a gente não tiver um pé na extensão, a gente pode estar
fazendo uma Ciência desvinculada da sociedade e tudo aquilo que a gente produz é
para a sociedade (Professora IV).

Essa colocação remete à indissociabilidade que deve existir entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Enquanto
o ensino permite que o professor conduza os alunos a assimilar o acervo científico-cultural e
técnico-metodológico necessários à compreensão da realidade na qual está inserido como ser social e sobre a
qual irá intervir, a pesquisa possibilita a compreensão desse acervo como produção humana, preparando o
indivíduo para produzir conhecimento em sua futura atuação profissional (ENRICONE, 2007). Conforme a
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Professora IV, toda essa formação que ocorre na universidade só faz sentido se estiver direcionada ao
objetivo de intervir na realidade social a partir das necessidades nela identificadas.

No entanto, a mesma dificuldade de desenvolver de maneira satisfatória o ensino, a pesquisa e a extensão
que fora apresentada pelo Professor I anteriormente, é citada também pela Professora IV:

O tripé “ensino, pesquisa e extensão” é fundamental. O problema é que,
ultimamente, estou fazendo pouca extensão, pois estou com muita carga horária
para dar aula, aí fica difícil fazer as três coisas. Então, eu faço um pouquinho de cada
uma, mas eu estou com muitas aulas, médio de pesquisa e pouco de extensão
(Professora IV).

Nesse caso, a professora alega a sobrecarga de trabalho como um motivo que a impossibilita de realizar suas
atividades de maneira adequada. De fato, conforme Zabalza (2004), nos últimos anos, o trabalho do
professor na universidade tem-se intensificado, pois cada vez mais, exige-se do docente uma capacidade de
articular diversas atividades como ministrar aulas, orientar, elaborar projetos, pesquisar e publicar. Isso leva
o docente a estabelecer prioridades de acordo com as exigências da instituição em que trabalha e chama a
atenção para o fato de como o contexto social, econômico e político no qual o professor está inserido interfere
no seu trabalho.

2. O papel das condições de trabalho do professor universitário

No que se refere às condições de trabalho na universidade, Bosi (2007) afirma que tem havido uma crescente
responsabilização do professor pela concretização dos princípios da universidade. Isso tem levado esses
profissionais a se submeterem a um aumento na quantidade de trabalho dentro de sua jornada de 40 horas.
No entanto, tal exigência por produtividade não está relacionada com uma disponibilidade de condições
favoráveis ao trabalho docente. São cada vez mais recorrentes as reclamações dos professores no que
concerne aos materiais básicos para o desenvolvimento de suas atividades. Segundo a Professora V:

As dificuldades são mais com relação a materiais, às condições que se tem aqui para
ensinar como os laboratórios, aos equipamentos, disponibilidade para fazer uma
excursão que nem sempre se tem essa disponibilidade. [...] Aqui tem equipamentos
de laboratório da década de 1970. Agora está chegando material, mas ainda não é o
suficiente. Essas coisas dificultam muito o trabalho do professor e isso eu estou
falando do ensino, não estou nem falando da pesquisa. Quando se trata da pesquisa
tem muita coisa faltando desde material de consumo até equipamentos, sem falar no
apoio logístico (Professora V).

Esse contexto de trabalho tem promovido nos professores uma assimilação dessa necessidade de produzir,
cada vez mais, em seu cotidiano e de criar as condições para a realização dessa produção. Conforme Bosi
(2007), diante dessa situação, os próprios professores das instituições públicas providenciam os meios de
produção do seu trabalho como livros, laboratórios, computadores, bolsas e equipamentos. Essa realidade é
descrita pelo Professor III:

Se você quer fazer pesquisa, tem que arranjar dinheiro para desenvolver projetos,
porque precisa de dinheiro e nem sempre a universidade disponibiliza esse dinheiro.
Hoje o laboratório tem muita coisa, mas quando eu cheguei aqui, em 1997, não
tinha nada no laboratório. [...] Partindo do nada, temos equipamentos, temos estufa
para fazer pesquisas. Quando eu cheguei não tinha nada. Computador para
trabalhar?
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A universidade não me deu. A gente consegue essas coisas com as pesquisas, o
órgão financia os custos da pesquisa e nós compramos materiais permanentes.
Desde que eu cheguei, a universidade nunca me deu um computador para trabalhar,
nunca me deu impressora (Professor III).

As condições de trabalho destacadas pelo Professor III possuem consequências na constituição de sua
identidade. Alguns anos atrás, segundo Bosi (2007), os profissionais recorriam aos almoxarifados das
instituições para providenciar materiais básicos para o seu trabalho como papel, reagentes, vidrarias e outros
materiais mais específicos. No contexto atual, os professores devem elaborar projetos de pesquisa e extensão
para adquirir os itens necessários ao seu trabalho.

Diante disso, o professor universitário, dentre todas as suas atribuições, possui ainda a tarefa de buscar
financiamento para as suas pesquisas, negociar convênios e projetos com empresas, se desejar continuar
pesquisando. Como a produtividade em pesquisa é uma das condições para o seu reconhecimento simbólico e
econômico na profissão, segundo Pimenta e Anastasiou (2010), o professor tende a assimilar esta realidade
de trabalho. Diante do exposto, o Professor I descreve como a exigência por produtividade científica pode
afetar o docente:

Quando o cara não publica, isso se torna um pesadelo para ele. É um negócio
negativo. Então, os colegas que estão ao lado sofrem com essas coisas. Quando ele
não publica é muito negativo, emperra, cola [...] (Professor I).

Ser pesquisador é uma das características do professor universitário. Ser pesquisador competente e
reconhecido no universo acadêmico requer a publicação de diversos trabalhos. Portanto, no processo de
construção de sua identidade profissional, essa necessidade de ser aceito pelo grupo profissional, de ser
reconhecido como competente em seu trabalho, conduz o professor a reproduzir essas precárias condições de
trabalho em que se produz.

Esse contexto tem promovido nos professores uma socialização com base no mérito próprio, nas conquistas
pessoais (CUNHA, 2000). Tal identidade profissional com base em características individuais torna os que
conseguem pesquisar e publicar orgulhosos e realizados e os que não conseguem, frustrados e
desestimulados.

Nesse contexto de competitividade, Cunha (2000) ressalta que o professor tende a planejar individualmente
seu trabalho, impossibilitando, assim, a troca de saberes e experiências entre os docentes. Isso inviabiliza a
formação de uma identidade tanto individual quanto coletiva de ser professor e não apenas a de ser
especialista em sua área de conhecimento. O trecho abaixo mostra uma das consequências dessa crescente
necessidade de se afirmar como pesquisador competente na universidade.

Por exemplo, certos doutores que chegam hoje aqui na universidade e não querem
dar aula para a graduação, eles valorizam a pós-graduação. E quem vai dar aula na
graduação?
[...] Existem professores novos que chegam e que dão prioridade à pós-graduação e
eu não sei se a universidade tem mecanismos para resolver isso aí. Essa coisa de dar
prioridade para a Pós é porque eles acham que tem mais status e porque abre portas
para financiamentos de pesquisas etc. (Professora V).

Nessa colocação, verifica-se um contexto de socialização profissional que pode acarretar em uma constituição
confusa da identidade docente e se apresentar como um dos fatores responsáveis pela dicotomia, ainda
existente na academia, entre o ato de ensinar e o de pesquisar. Consequentemente, esta separação ocasiona
uma compreensão equivocada sobre o papel e a importância de cada um, fazendo com que o ensino seja, na
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maioria das vezes, visto como uma atividade secundária, principalmente quando se trata da graduação.

Envolvidos nessa lógica de planejamento individual do seu trabalho, que gera, segundo Isaia (2006), um
isolamento profissional, torna-se difícil a produção de uma identidade que se dê pela percepção de que é
preciso organização e mobilização para mudança desse sistema. Com efeito, Cunha (2000) afirma que está
havendo um constante enfraquecimento dos sindicatos, uma vez que cada vez menos professores, se
engajam na luta por melhores condições de trabalho. No excerto abaixo é possível observar o que o Professor
III pensa a esse respeito.

A concorrência é muito grande dentro da instituição. Às vezes para resolver algo
simplificado, você vê que é algo muito mais político do que técnico e que é realmente
feito para não funcionar. Então, eu tenho minhas aulas, tenho meu trabalho de
pesquisa, tenho orientações e está bom demais com isso... E dessas reuniões,
quanto menos eu participar, melhor. Porque eu tenho minha opinião e muita gente
não concorda, ou seja, se tiver algo errado, vou ficar só ouvindo... Não consigo ver
algo errado e ficar calado e o pessoal começa a achar que eu sou chato. Por isso
tenho procurado me abster (Professor III).

Verifica-se que o Professor III tem se sentido desestimulado a participar de reivindicações coletivas por
acreditar que suas opiniões não são levadas em consideração. De acordo com Vianna (2002), nos últimos
anos, tem havido uma crise no engajamento da militância sindical com um crescente declínio nas
mobilizações e no surgimento de modos de ação. Porém, essa nova configuração não é necessariamente o
reflexo da apatia dos professores. Consoante a autora supracitada, o fato é que, na maioria das vezes, esses
docentes ficam insatisfeitos com a forma como as divergências são tratadas no interior das reuniões e
acabam abandonando as discussões.

O Professor I, ao longo do seu discurso, afirma ter sido militante há alguns anos. Entretanto, atualmente, ele
considera desnecessária tal mobilização por acreditar que as reivindicações feitas no passado estão se
concretizando no presente:

É muito relativo, antigamente eu me envolvia em greve. Hoje eu acho um horror me
envolver em greve, movimentos sindicalistas e tal. Eu acho que o Brasil está no
caminho certo, está crescendo, as universidades estão aumentando [...] (Professor
I).

Embora o sindicato seja um ambiente propício para discussões e reivindicações coletivas, a sua função não se
encerra nesse ponto. Para Almeida (2000), os movimentos sindicais possuem o papel fundamental de
promover o debate sobre o contexto e o significado da atuação profissional dos professores e, da mesma
forma, a referida autora complementa:

Na medida em que o sindicato propicia um desencadeamento de um conjunto de
relações, que se tecem no interior da categoria, e se coloca como mobilizador de
articulações e organizações por locais de trabalho, ele leva os professores a
vivenciarem experiências políticas fundamentais para a constituição de sua
identidade profissional (ALMEIDA, 2000, p 4).

Desse modo, o envolvimento dos docentes em movimentos sindicais deveria constituir-se não apenas em um
espaço de reivindicação por melhores condições de trabalho, mas também de formação continuada e coletiva
e de discussão sobre as identidades profissionais.
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Sendo assim, pode-se constatar que a indisponibilidade de materiais básicos para a realização de próprio
trabalho, a exigência por produtividade acadêmica, a intensificação da carga de trabalho, a competitividade e
o consequente enfraquecimento dos sindicatos, refletem diretamente na constituição da identidade
profissional do professor universitário. Isso porque tais situações configuram um contexto que impõe algumas
limitações para a realização do trabalho docente no ensino superior.

Nos discursos dos entrevistados há outro fator que restringe o envolvimento dos professores em mobilizações
coletivas: a falta de reconhecimento e apoio da sociedade às reivindicações solicitadas pela categoria.
Segundo a Professora V:

Por que os professores fazem greve e nada adianta?
Porque a sociedade não entende que a profissão é importante. Infelizmente, a gente
vive num lugar em que a profissão docente não é valorizada pela sociedade. O
professor, seja de que nível for, não é respeitado. [...] É uma profissão que perdeu o
“status” que tinha antes e em se falando do nível superior, de um modo geral, isso
se reflete nos alunos porque o respeito que o aluno tem pelo professor é muito
pouco. [...] Uma vez que você não é valorizado, quem vai ouvir suas reivindicações?
Sua voz fica quase que inexistente. Dentro mesmo da universidade, isso já começa a
aparecer e vai mais além (Professora V).

Para a Professora V, fica cada vez mais difícil se fazer ouvir enquanto categoria docente, pois a profissão não
é valorizada pela sociedade. Nesse sentido, Almeida (2000) argumenta que os sindicatos deveriam
contemplar em suas ações o resgate da autoestima do professor, tendo em vista a crescente desvalorização
da profissão e o modo como isso afeta na constituição da identidade profissional em âmbito individual e
coletivo.

No que diz respeito à desvalorização da profissão, é relevante a preocupação dos professores universitários
nesse aspecto, sendo que dos oito docentes entrevistados, cinco falaram sobre essa questão mesmo sem
serem solicitados explicitamente. Para o Professor III, “A valorização do professor universitário no país ainda
está muito distante, é muito ruim ainda, até pela falta do reconhecimento que tem a educação na formação
das pessoas”. Nessa perspectiva, a Professora VIII afirma que a docência “É uma profissão muito maltratada,
muito pouco reconhecida e muito desgastante, pois nós não podemos ir para casa, sem levar trabalho”,
demonstrando, assim, concordar com a concepção de que a profissão docente impõe algumas dificuldades.

De fato, essa desvalorização é decorrente de um processo histórico. A ideia de vocação que se vinculou,
durante muito tempo, à profissão docente tem a sua parcela de contribuição na representação social que se
faz de tal profissão. Segundo Brzezinski (2002), a vocação diz respeito à dedicação e abnegação ao
apostolado, a exercer uma atividade em função do bem comum sem exigir nada em troca. Para a autora,
essa concepção está em consonância com o imaginário social de que a profissão docente deve ser exercida
com uma atitude resignada frente às dificuldades.

Essa concepção, que agrega desvalorização à profissão, afeta a identidade profissional do professor. Para
Almeida (2000), a identidade está diretamente relacionada com a auto-estima da profissão e esta passa
fundamentalmente pela valorização salarial do seu trabalho e, nesse sentido, a Professora V afirma: “Eu acho
que o salário é um bom parâmetro para você entender quais são as profissões que têm um respaldo da
sociedade, que a sociedade entende como sendo profissão de importância. E a de professor não é uma
dessas”. No entanto, essa valorização não se restringe ao salário, ela passa também pela forma como o
professor realiza o seu trabalho e pelos resultados que obtêm a partir disso.

Essa desvalorização econômica e social do magistério, conforme Libâneo (2002), além de afetar o status
social da profissão, compromete também o status acadêmico dos campos de conhecimentos referentes à
Educação. Desse modo, segundo o autor, os professores universitários que se dedicavam ao estudo das
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práticas de ensino passaram a fazer análises críticas de temas mais gerais, procurando denunciar as mazelas
do ensino e a pouca importância que se tem dado às pesquisas voltadas para a sala de aula.

Considerações finais

Portanto, de acordo com os depoimentos, verificou-se que as concepções dos professores universitários
acerca da sua profissão envolvem desde a reprodução de um conhecimento acumulado socialmente, passando
pela transformação dos mesmos e chegando a criação de novos conhecimentos. Essas funções, apesar de
citadas separadamente por cada um dos professores, convergem para uma única finalidade: a formação dos
novos profissionais da Educação Básica.

Embora alguns professores tenham atribuído à universidade a função de formação profissional com base no
tripé ensino, pesquisa e extensão, os mesmos ressaltaram sua dificuldade em conciliar essas atividades
especialmente devido às condições de trabalho cada vez mais precarizadas.

Desse modo, pode-se perceber que as condições de trabalho na universidade, por vezes limitantes, assim
como a crescente desvalorização da profissão docente no país, têm proporcionado uma concepção conflituosa
sobre a profissão docente universitária. Isso porque ao passo em que os professores enfatizam as dificuldades
e a desvalorização social do trabalho, eles também ressaltam os aspectos positivos de estarem formando
novos quadros profissionais numa concepção de Educação em que eles acreditam. De certa forma, esse
último aspecto denota uma valorização pessoal da profissão, um sentimento de autorrealizarão profissional e
de orgulho das conquistas alcançadas no ambiente profissional, mesmo que individualmente.
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