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RESUMO 

O presente estudo teve por objetivo analisar as representações sociais que estudantes de 

licenciatura em Pedagogia têm acerca da profissão docente e o interesse dos mesmos em 

relação ao futuro exercício profissional. Utilizou-se a teoria das representações sociais e 

contribuições da Psicologia do Trabalho para contextualizar a temática abordada no âmbito da 

Psicologia Social. A pesquisa foi realizada com 120 estudantes do curso de Pedagogia 

Licenciatura da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e utilizou para a coleta de dados um 

questionário próprio, auto-aplicável, com questões fechadas, semi-fechadas e abertas 

referentes ao tema do estudo. O questionário visou aos objetivos secundários de: identificar as 

representações que esses estudantes de licenciatura em Pedagogia tinham acerca da profissão 

de professor; descrever como os mesmos avaliavam a escolha do curso de formação que 

estavam realizando; e explorar o interesse desses estudantes em relação ao exercício da 

docência. Os dados foram tratados com análise estatística e de conteúdo. Os resultados 

mostraram que, em geral, os estudantes avaliavam a figura do professor como sendo de 

grande importância para a sociedade, porém reconheciam que há uma desvalorização social 

da profissão e que o professor é de certo modo impotente para realizar a mudança necessária 

na sociedade, embora tenha ao mesmo tempo um importante papel a cumprir para a 

transformação social. Destaca-se, na avaliação da escolha do curso, que fatores relacionados 

ao conteúdo (significado) do trabalho tenderam a ser critérios adotados para tal escolha, 

enquanto fatores ligados ao contexto da profissão (desvalorização social, remuneração, 

sobrecarga de trabalho),  foram mais frequentemente atribuídos como justificativas para 

insatisfação com a opção de curso realizada. A maioria dos participantes relatou que pretende 

exercer a docência, porém, foi evidenciado baixo interesse por uma atuação mais duradoura 

nessa atividade. Os estudantes também se dividiram em seus planos para logo após a 

formatura, entre a atuação na Educação Básica, a continuidade dos estudos e o exercício de 

uma função técnica. Outro resultado obtido foi que a avaliação de aspectos relacionados à 

profissão docente tendeu a ser mais positiva dentre os alunos que pretendiam exercer a 

profissão de professor, dentre os que se descreveram mais satisfeitos com a escolha do curso, 

e dentre os que perceberam de modo positivo a experiência tida na função de professor. O 

estudo apontou para a necessidade de melhoria das condições de trabalho da profissão de 

professor a fim de favorecer o ingresso e a permanência dos estudantes na carreira docente. 

Palavras-chave: Representação social do professor. Interesse pela profissão docente. 

Licenciatura em Pedagogia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This study aimed to analyze the social representations that students of a teacher training 

Pedagogy course have about the teaching profession and the interests of themselves about the 

future professional practice. It was used the theory of social representations and contributions 

of Work Psychology to contextualize the issue addressed in the Social Psychology. The 

survey was conducted with 120 students from the Faculty of Education Degree from the 

Federal University of Sergipe (UFS) and used for data collection a questionnaire itself, self-

administered, with closed, semi-closed and opened questions on the subject of study. The 

questionnaire aimed these secondary objectives: identify the representations that students of 

graduate courses in pedagogy had about the teaching profession; to describe how these 

students evaluated the choice of training course they were doing; and explore their interest in 

the teaching. The data were processed with statistical analysis and content analysis. The 

results showed that, overall, students evaluated the figure of the teacher as being of great 

importance to society, but recognized that there is a social devaluation of the profession and 

the teacher is somehow powerless to make the necessary change in society, although at the 

same time an important role to play in social transformation. It highlights, in assessing the 

choice of degree course chosen, what factors related to the content (meaning) of the work 

tended to be adopted as criteria for choosing the course, while factors related to the context of 

the profession (social devaluation, compensation, overload work), were more often attributed 

as reasons for dissatisfaction with the choice of course. Most participants reported that wishes 

to pursue teaching, however, there was a low interest by a longer-lasting performance in this 

activity. Students also divided in their future plans after graduation, between the performance 

in elementary school, continuing studies and pursue a technical function. Another result was 

that the assessment of aspects related to the teaching profession tended to be more positive 

among students who intended to pursue the profession of teacher, among those who described 

themselves more satisfied with their choice of course, and among those who perceived 

positively experience taken in the role of teacher. The study pointed to the need to improve 

the working conditions of the teaching profession in order to promote the entrance and 

retention of students in the teaching career.  

 

Keywords: Social representation of the teacher. Interest in the teaching profession. Degree in 

Pedagogy. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, estudos mostram que, em alguns países, inclusive no Brasil, tem 

havido uma progressiva diminuição do número de jovens dispostos a ingressar na carreira do 

magistério, apontando como uma das principais causas o baixo salário dessa categoria. Num 

relatório elaborado por membros da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de 

Educação (CNE), divulgado em julho de 2007, os autores, baseados em pesquisas da 

Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) e do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), alertam para o risco do “apagão do 

Ensino Médio” na próxima década, decorrente da previsão de oferta insuficiente de 

professores na rede pública brasileira para esse nível educacional. Ainda de acordo com o 

relatório, é extremamente alto o índice de evasão nos cursos de Licenciatura nas 

universidades do País e igualmente elevado o índice de afastamento por problemas de saúde e 

faltas devido à exaustão entre os professores (RUIZ; RAMOS; HINGEL, sd.).  

Segundo Freitas (2007),  

 

a “escassez” de professores para a educação básica, apontada pelo relatório do 

CNE, apresentado em sua reunião de julho de 2007, [...] é estrutural, um problema 

crônico, produzido historicamente pela retirada da responsabilidade do Estado pela 

manutenção da educação pública de qualidade e da formação de seus educadores 

(Ibid., p. 1207). 

 

O Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela Lei nº 10.172, de 9 de janeiro 

de 2001, propondo-se a ser um instrumento de valorização do magistério, estabelece 

diretrizes, objetivos e metas a serem implementadas por um período de dez anos. O Plano, em 

seu diagnóstico da situação da formação de professores e das condições do magistério, 

reconhece haver um contínuo abandono do magistério por parte dos professores devido aos 

baixos salários e às condições de trabalho nas escolas. Ainda de acordo com o diagnóstico 

apresentado pelo PNE, a valorização do magistério, condição essencial para a promoção da 

melhoria da qualidade do ensino, só poderá ser obtida com investimentos na formação 

profissional inicial, nas condições de trabalho, salário e carreira e na formação continuada dos 

professores (BRASIL, 2001). 

Percebe-se que atualmente tem havido uma preocupação por parte do governo 

brasileiro em incentivar os jovens a ingressarem na carreira do magistério. Em 2009, uma 
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propaganda veiculada na televisão e também no site do Ministério da Educação procurou 

destacar a relevância da figura do professor para o desenvolvimento de um país. Um excerto 

do texto da propaganda afirmava: “Venha construir um Brasil mais desenvolvido, mais justo, 

com oportunidade para todos. Seja um professor”. 

Diante dessa realidade em que se verifica um declínio na procura pelo magistério e a 

necessidade de haver professores para a educação básica nas escolas públicas, cabe-nos 

refletir sobre os fatores que permeiam a imagem social do professor e a escolha pela profissão 

docente. Dessa forma, propõe-se um estudo que considere os fatores que influenciam a 

procura por essa profissão. Reconhece-se a importância de pesquisas que abordem o universo 

da profissão docente, em especial o tema do interesse de estudantes pelo exercício da mesma, 

principalmente na Educação Básica, uma vez que há evidências da existência de um contexto 

de desvalorização dessa profissão nos dias atuais, a despeito da importância do papel 

desempenhado pela categoria dos professores no desenvolvimento da sociedade. Nesse 

sentido, torna-se relevante uma exploração dos fatores de satisfação ou insatisfação com a 

escolha da profissão de professor, o que poderá trazer contribuições para a concepção de 

políticas públicas para a carreira da docência.  

Propõe-se, através da pesquisa, contribuir para a compreensão das justificativas de 

estudantes para a escolha da licenciatura em Pedagogia. Também se pretende esclarecer o 

interesse dos mesmos no exercício da função de professor e a permanência nesta profissão. 

Nesse sentido, algumas indagações norteiam essa investigação:  

 O que pensam estudantes de licenciatura em Pedagogia acerca da profissão de 

professor?  

 Quais os motivos que favoreceram a escolha desse curso de formação pelos 

estudantes? Estão eles satisfeitos em relação à opção de curso que fizeram?  

 Quais as expectativas que os mesmos têm em relação ao futuro profissional? 

Pretendem engajar-se na profissão de professor? 

Para tanto, foram colhidos dados de estudantes dos últimos anos de um curso de 

licenciatura em Pedagogia. Um motivo para a escolha do curso de Pedagogia para o universo 

da pesquisa é a sua relevância para a prática da docência, especialmente quanto ao domínio 

dos conteúdos didático-pedagógicos que envolvem as competências da habilitação para o 

ensino. Percebe-se ainda a importância do curso de Pedagogia para a formação de 
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profissionais de educação para a educação básica, conforme estabelece o Art. 64, da Lei nº 

9394 de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 

LDBEN): 

A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, 

inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, será feita em 

cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da 

instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum nacional (BRASIL, 

1996). 

 

Outra razão para realizar a pesquisa enfocando estudantes de licenciatura Pedagogia 

foi o fato de ter sido este um dos cursos de licenciatura de maior concorrência nos dois 

últimos concursos vestibulares da Universidade Federal de Sergipe (UFS), onde a pesquisa foi 

realizada. O curso de Pedagogia Licenciatura apresentou, no concurso vestibular de 2011 na 

referida instituição de ensino, a proporção 6,28 candidatos por vaga no turno vespertino e no 

curso noturno um índice de 16,68 candidatos por vaga, que juntos corresponderam à maior 

concorrência obtida na área de Ciências Humanas (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SERGIPE, 2011). No ano 2012, a concorrência de candidatos por vaga para o curso de 

Pedagogia Licenciatura diurno foi de 7,12 e de 15,12 candidatos por vaga para o curso 

noturno (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, 2012).  

No presente estudo, será feita, inicialmente, uma revisão da literatura disponível 

sobre alguns aspectos que envolvem o tema, analisando o contexto de trabalho da profissão 

docente, além de aspectos que podem influir sobre o interesse em exercer a profissão.  Em 

seguida, serão apresentadas algumas relações da temática abordada com o campo da 

Psicologia Social, utilizando-se o referencial teórico da teoria das Representações Sociais, de 

Serge Moscovici, e ainda algumas contribuições da Psicologia do Trabalho. Por fim, serão 

apresentados os objetivos e hipóteses, o método utilizado, bem como os resultados obtidos na 

pesquisa, os quais serão discutidos à luz da literatura revisada e das perspectivas teóricas 

mencionadas. 
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2 FORMAÇÃO DE PROFESSORES E CONTEXTO DE TRABALHO  

2.1 Aspectos históricos da formação de professores 

A preocupação com a formação de professores, embora já apontada desde o século 

XVII por Comenius, passou a ser institucionalizada somente no século XIX, com a 

disseminação de Escolas Normais, destinadas ao preparo de professores, em países como 

Itália, Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos, tendo sido influenciada pela Revolução 

Francesa que fez emergir a questão da instrução popular (SAVIANI, 2009). 

De acordo com Saviani (2009),  

 

a partir do século XIX, a necessidade de universalizar a instrução elementar 

conduziu à organização dos sistemas nacionais de ensino. Estes, concebidos como 

um conjunto amplo constituído por grande número de escolas organizadas segundo 

um mesmo padrão, viram-se diante do problema de formar professores – também 

em grande escala – para atuar nas escolas. E o caminho encontrado para equacionar 

essa questão foi a criação de Escolas Normais, de nível médio, para formar 

professores primários atribuindo-se ao nível superior a tarefa de formar os 

professores secundários (Ibid., p. 148). 

 

No Brasil, após a independência é que ganha força a preocupação com a instrução 

popular e a consequente formação de professores. No século XIX, assim como nos países 

europeus, houve a implantação de Escolas Normais em várias províncias, tendo sido instituída 

a primeira Escola Normal do País em Niterói, na província do Rio de Janeiro, em 1835 

(SAVIANI, 2009). Porém, até o início do século XX, havia um quadro de exclusão de grande 

parte da população brasileira do acesso à educação, chegando à proporção de 80% de 

população analfabeta (BASTOS, 2004). 

Nessa época, a escola passava a cumprir o papel de garantir a unidade nacional, 

através da transmissão de valores culturais e morais (BASTOS, 2004), e “o Estado passou a 

homogeneizar, hierarquizar e dar uma unificação, em escala nacional, à profissão” 

(BRZEZINSKI, 2002, p. 11) em detrimento da participação dos profissionais nesse processo 

de normatização.  

A partir de 1889, durante o período da República, a oferta de escolas normais 

aumentou consideravelmente. O início do período republicano foi marcado por um forte 

entusiasmo pela educação e por um otimismo pedagógico, onde “a educação gradativamente 
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passa a ser tratada por um grupo específico de profissionais, que pretendia realizar 

transformações na sociedade brasileira a partir de uma visão científica do processo educativo” 

(BASTOS, 2004, p. 58). 

No entanto, como refere Brzezinski (2002), com a destinação das funções de 

concepção, planejamento e avaliação do fazer pedagógico aos especialistas e administradores 

escolares, baseada num modelo tecnocrático de organização do trabalho, ocorreu o 

distanciamento dos professores dessas atividades, o que contribuiu para a desqualificação do 

trabalho docente e a proletarização da categoria, que tem passado nos dias atuais, nas 

sociedades capitalistas, pela perda de controle dos meios de produção de seu trabalho. 

De acordo com Conteras (2002),  

 

No contexto educativo, a proletarização, se ela significa alguma coisa, é sobretudo 

a perda de um sentido ético implícito no trabalho do professor. A falta de controle 

sobre o próprio trabalho que possa significar a separação entre concepção e 

execução se traduz no campo educativo numa desorientação ideológica e não só na 

perda de uma qualidade pessoal para uma categoria profissional (CONTERAS, 

2002, p. 51). 

 

A formação de professores em nível superior teve início no Brasil na década de 

1930, com a criação do curso de pedagogia, que formava professores para atuarem no ensino 

médio e normal (BASTOS, 2004). 

No estado de Sergipe, o curso de Pedagogia foi criado em 1967, na antiga Faculdade 

Católica de Filosofia, formando a primeira turma do curso em dezembro de 1970. Com a 

criação da Universidade Federal de Sergipe (UFS), em 1967, foi fundada a Faculdade de 

Educação logo a seguir, no ano de 1968, ofertando o curso de Licenciatura Plena e/ou Curta 

em Pedagogia com Habilitação em magistério, Administração Escolar e Orientação 

Educacional, havendo incorporado posteriormente as habilitações em Supervisão Escolar e 

Inspeção Escolar (FREITAS et al., 1999). Atualmente, o curso é oferecido na modalidade 

Licenciatura e funciona nos turnos diurno e noturno. Destina-se ao exercício da docência na 

Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental e ao ensino de disciplinas 

pedagógicas nos cursos de nível médio. O graduado também pode exercer atividades de 

gestão, coordenação e assessoramento pedagógico, de acordo com a Resolução nº 25/2008 do 

Conselho do Ensino, da Pesquisa e da Extensão da universidade referida (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SERGIPE, 2008). 
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Ao longo dos anos, de acordo com Saviani (2009), a questão da formação docente 

percorre uma trajetória marcada por mudanças na organização dos sistemas de ensino e pela 

dissociação indesejada entre os conteúdos de conhecimentos e os procedimentos didático-

pedagógicos, sendo que as diversas disciplinas de licenciatura acabaram por se concentrar nos 

conteúdos que lhe são específicos, esquecendo-se dos procedimentos didático-pedagógicos.  

Nunes (2000) destaca a importância de a discussão sobre a trajetória histórica da 

formação do professor levar em conta não só as dimensões acadêmicas, mas também aspectos 

relacionados à produção da escola e da profissão, pois, segundo a autora, “mais do que um 

lugar de aquisição de conhecimentos, o momento da formação é o momento-chave da 

construção de uma socialização e de uma identidade profissional” (NUNES, 2000, p. 3). 

A autora mencionada acima refere que no final do século XX tem havido uma 

preocupação com a crise das faculdades de educação, marcada por uma tradição cultivada 

dentro da universidade pelas áreas de ciência mais tradicionais, de desqualificação dos 

profissionais que nelas trabalham bem como dos professores por elas formados nos cursos de 

pedagogia, licenciatura e de pós-graduação. Sugere ainda que essa desqualificação histórica 

tem acontecido devido a uma disputa de poder na universidade entre as faculdades 

tradicionais e a faculdade de educação, motivada pela ameaça que as faculdades de pedagogia 

representariam por seu caráter integrador e pelo seu potencial de “romper as fronteiras de 

“feudos” solidamente instalados” (NUNES, 2000, p. 2). 

Segundo Saviani (2009), no decorrer da história da formação de professores, persiste 

um quadro de “precariedade das políticas formativas, cujas sucessivas mudanças não 

lograram estabelecer um padrão minimamente consistente da preparação docente para fazer 

face aos problemas enfrentados pela educação escolar em nosso país” (SAVIANI, 2009, 

p.148).  

2.2 O contexto de trabalho da profissão docente 

Uma pesquisa de abrangência nacional, promovida pela Organização das Nações 

unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), com coleta de dados realizada no 

ano de 2002, teve o objetivo de fazer um levantamento do perfil dos professores brasileiros do 

ensino fundamental e médio, em escolas públicas e privadas da área urbana. Tal pesquisa 

trouxe informações relevantes para o entendimento dos fatores socioeconômicos, culturais, 

psicológicos e estruturais que permeiam o universo da profissão docente no Brasil. Os 
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resultados sociodemográficos e culturais apontaram que: a maioria dos professores brasileiros 

(81,3%) é formada de mulheres, encontrando-se estas, em sua maioria, atuando no ensino 

fundamental; a faixa etária dos professores, no Brasil, concentra-se entre os 26 a 35 anos e 

entre os 36 e 45 anos; a maioria dos professores trabalha em escola pública (82,2%); a carga 

horária de atuação em sala de aula concentra-se de 21 a 40 horas semanais; há uma 

concentração de professores com renda familiar mais elevada nas escolas privadas, sendo 

estes professores os que, em mais freqüentam centros culturais e clubes esportivos; os 

professores das escolas públicas são os que demonstram maior freqüência em participar de 

associações de cunho político ou reivindicatório. Dados da pesquisa apontam que a maioria 

dos professores se considera da classe média baixa e revelam ainda desigualdades regionais 

relacionadas à renda familiar do professor, sendo o Nordeste, a região que apresenta o menor 

percentual (12,3%) de professores com renda familiar acima de 10 salários mínimos, 

enquanto, no outro extremo, encontra-se a região Sudeste, com 42,1% dos professores 

apresentando essa faixa de renda familiar. Outros resultados da pesquisa sugerem que tem 

havido dificuldade no acesso à tecnologia da informação pelos professores, tendo a maioria 

destes declarado nunca ter feito uso de correio eletrônico (59,6%), navegado na Internet 

(58,4%), por exemplo (UNESCO, 2004). 

Ainda naquele estudo, os professores foram solicitados a emitirem opinião sobre 13 

situações passíveis de serem encontradas em seu trabalho diário na escola. As situações mais 

consideradas pelos professores da pesquisa como sendo um problema para o desempenho das 

atividades de docência foram: o tempo disponível para a correção de provas, cadernos, etc. 

(69,3%), tempo disponível para o desenvolvimento das tarefas (54,9%) e manter a disciplina 

entre os alunos (54,8%) (UNESCO, 2004). 

Autores denunciam um cenário de precarização das condições de trabalho e de 

remuneração dos trabalhadores docentes nos últimos anos (OLIVEIRA, D., 2004; FACCI et 

al., 2004; LÜDKE; BOING, 2004). Perda de prestígio, respeito, condições de vida, poder 

aquisitivo e satisfação com o trabalho no magistério (LÜDKE; BOING, 2004), bem como o 

aumento dos contratos temporários nas redes públicas de ensino, o arrocho salarial, a perda de 

garantias trabalhistas, a inadequação ou a falta de planos de cargos e salários são alguns dos 

problemas enfrentados pelos docentes brasileiros da rede pública na atualidade (OLIVEIRA, 

D., 2004).  
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Esteve (1999), aponta algumas mudanças ocorridas nas últimas décadas nos sistemas 

educativos e na sociedade que afetaram significativamente o exercício da docência nos países 

europeus: o aumento das exigências em relação ao professor; a inibição educativa de outros 

agentes de socialização tais como a família e a maior responsabilização da escola pela 

educação e transmissão de valores; o desenvolvimento de fontes de informação alternativas e 

a conseqüente necessidade de incorporação das novas tecnologias na transmissão de 

conhecimentos; a necessidade de o professor contemplar em sua prática os diferentes 

processos de socialização dos alunos das mais diversas tribos urbanas; o aumento das 

contradições do professor no ensino, tendo este que assumir papéis contraditórios e lidar com 

exigências díspares, tais como colocar-se na posição de facilitador, mas também de avaliador, 

além de deparar-se com as contradições dos diversos modelos educativos; a massificação do 

ensino e a consequente redução das expectativas do aluno em relação à ascensão 

socioeconômica através da educação; a falta de apoio e reconhecimento social do trabalho do 

professor bem como a responsabilização deste pelos fracassos do sistema de ensino mediante 

conclusões simplistas; desvalorização salarial e social da profissão docente; as constantes 

mudanças dos conteúdos curriculares, o que provoca receios e inseguranças nos professores 

que tem de manter-se em permanente busca por atualização; falta de recursos materiais e 

condições de trabalho adequadas para os professores; o aumento da violência nas escolas e as 

mudanças na relação professor-aluno especialmente no que tange à disciplina; a sobrecarga de 

tarefas destinadas ao professor e o excesso de responsabilidades. 

De acordo com Isambert-Jamati e Tanguy (1990 apud LÜDKE; BOING, 2004), que 

analisou o magistério na França, tem havido uma desprofissionalização do magistério, 

especificamente em relação aos professores primários (séries iniciais do ensino fundamental), 

sendo evidenciada pela redução da autonomia dos professores, baixa remuneração, a 

dessindicalização, a distância em relação aos professores do ensino superior, as desigualdades 

e a redução da centralidade do trabalho na vida dos docentes. Lüdke e Boing (2004), sem 

descartar as diferenças existentes, aproximam a realidade do trabalho docente francês ao caso 

do Brasil, afirmando que os problemas enfrentados pela docência na França e no Brasil são 

semelhantes. 

Dalila Oliveira (2004), discutindo as condições de trabalho dos docentes de escolas 

públicas brasileiras, também aponta a existência, entre os professores, de um sentimento de 

desprofissionalização decorrente de práticas impostas pelo modelo de gestão democrática da 

educação que permitem a participação da comunidade na elaboração e decisão, por exemplo, 
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dos projetos pedagógicos. Segundo a autora, “esse movimento, ao mesmo tempo em que 

democratiza a escola e, com isso, traz ganhos para a população em geral e para os 

trabalhadores da educação em especial, também representa maior ameaça para esses 

profissionais no que se refere às supostas garantias de exclusividade sobre determinados 

terrenos” (Ibid., p. 1135). Ainda de acordo com a autora, as campanhas que apelam para o 

voluntariado e a idéia de que as práticas escolares podem ser discutidas por leigos, não 

requerendo conhecimento específico, reforçam o sentimento de desprofissionalização do 

contexto escolar (Ibid.).  

Lüdke e Boing (2004) mencionam fatores que têm contribuído para a precarização 

do trabalho docente. Um deles é a reestruturação do trabalho na escola ocorrida com o 

incremento das novas tecnologias. Segundo os autores, na dimensão administrativa, com a 

informatização e a conseqüente redução dos postos de trabalho administrativo, tem havido o 

aumento do trabalho dos professores.  

Outro ponto crítico desse contexto de precarização é a questão da identidade 

profissional dos professores, também apontada por Lüdke e Boing (2004), que segundo os 

autores sempre apresentou uma certa fragilidade decorrente de uma série de fatores tais como 

o grande número de pessoas que exercem a docência, até mesmo sem exigência de 

qualificações, a falta de organizações profissionais fortes e de mecanismos de controle da 

profissão. 

Tal cenário desfavorável à identidade profissional dos docentes se reflete 

negativamente na percepção dos professores sobre seu próprio trabalho, influenciando ainda a 

percepção dos alunos que se preparam para o exercício da docência. De acordo com Libânio 

(2004),  

as condições de trabalho e a desvalorização social da profissão de professor, de fato, 

prejudicam a construção da identidade dos futuros professores com a profissão e de 

um quadro de referencia teórico-prático que defina os conteúdos e as competências 

que caracterizam o ser professor (LIBÂNIO, 2004, p. 77, grifo do autor). 

 

Alves-Mazzotti (2007) investigou representações que os professores têm da 

identidade docente utilizando um teste de livre evocação de palavras. Os resultados do estudo 

demonstraram que os professores apontam dificuldades para o exercício da profissão 

associadas com a precarização do trabalho, tais como: acúmulo de tarefas, condições de 
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trabalho desfavoráveis, perda da autonomia, degradação dos salários e falta de tempo livre 

para melhoria do planejamento das aulas e para o desenvolvimento pessoal e profissional. 

2.3 Satisfação dos professores com a profissão 

Gomes et al. (2006) realizaram uma pesquisa numa escola secundária do Distrito do 

Porto, em Portugal, com 127 professores do 3º ciclo e do ensino secundário (equivalente ao 

último ano do Ensino Fundamental e ao Ensino Médio brasileiros, respectivamente), como 

objetivo de analisar as fontes de pressão associadas ao exercício da docência e suas relações 

com nos níveis de saúde física, satisfação profissional e de esgotamento (burnout) sofridos 

pelos professores pesquisados. Através de quatro questões sobre a carreira e a satisfação 

profissional, nas quais os autores observaram a seguinte proporção, de acordo com as 

respostas referidas pelos participantes: 

mais de 25% dos participantes não voltaria a optar pela docência se tivessem uma 

nova oportunidade de escolha de um curso superior, [sendo que] 19% manifestam 

um desejo elevado de abandonar a profissão nos próximos cinco anos e cerca de 

10% estão altamente insatisfeitos com a sua profissão e actividade profissional 

(GOMES et al., 2006, p. 77).  

A pesquisa da UNESCO mencionada no início do presente estudo procurou 

investigar também a satisfação dos professores brasileiros com relação à sua profissão, em 

comparação com a satisfação no início da carreira. Obteve-se o resultado de que 

quase metade aponta a opção mais satisfeito(a) agora do que no início da sua 

carreira (48,1%) e que 15,3% apontam igualmente satisfeito(a) [...] [sendo que] os 

professores que assinalam a opção menos satisfeito(a) representam 24,3% e os que 

assinalam a opção insatisfeito(a) 12,3%, contingente representativo, visto que 

significa, em números absolutos, 208.904 pessoas. Entretanto, o que chama a 

atenção é o fato de, mesmo em condições de trabalho freqüentemente difíceis, a 

proporção dos que se mostram satisfeitos é de 63,4% (UNESCO, 2004, p. 138), 

sinalizando que a maior parte dos professores pretende permanecer na atividade que 

desempenha atualmente, não aspirando se ausentar da sala de aula num futuro próximo a 

despeito das dificuldades enfrentadas por esses profissionais (Ibid.). 

Um estudo na Inglaterra, conduzido por Kyriacou e Kunc (2007), investigou a 

evolução das expectativas de professores de escola secundária em início de carreira, ao longo 

de três anos, a partir do ano em que realizaram o curso de capacitação para exercício da 

docência. Os resultados indicaram que a grande maioria dos participantes esperava 

permanecer na docência por mais de dez anos, porém foi percebida uma ligeira queda na 

proporção de respostas dos participantes no decorrer do ano letivo do curso preparatório, 
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sendo que, no início do ano, 78% dos participantes esperavam permanecer ensinando por mais 

de dez anos ao passo que, no final do ano letivo, esse percentual caiu para 69%. 

A literatura aponta ainda evidencias de uma interrelação entre o nível de satisfação 

com a profissão e o nível de stress dos professores. Gomes et al. (2006), através de 

associações e correlações entre as variáveis de seu estudo, encontraram uma associação entre 

aumentos nos níveis globais de estresse e menor satisfação profissional, mais problemas de 

saúde física, sentimentos de maior pressão de tempo e excesso de trabalho, maior percepção 

de comportamentos de indisciplina dos alunos, maior exaustão emocional, maior desejo de 

abandonar a profissão e menor satisfação profissional. Também foi achado que a satisfação 

com o exercício da docência tende a diminuir com o aumento do desejo de abandonar o 

emprego, dos comportamentos de indisciplina dos alunos, das diferentes capacidades dos 

alunos, do trabalho burocrático e excesso de aulas, da exaustão emocional e dos problemas de 

saúde física. Os autores encontraram ainda uma associação positiva das percepções mais 

elevadas sobre os comportamentos de indisciplina dos alunos e das maiores pressões de 

tempo e excesso de trabalho com os problemas de saúde física desses profissionais. 

Jesus et al. (1992), pesquisadores de Portugal, realizaram um estudo com o objetivo 

de analisar os fatores que contribuem para o mal-estar ocupacional dos professores, contando 

com uma amostra de 151 docentes do 2º ou 3º ciclo do ensino básico ou do secundário, 

utilizando um instrumento elaborado por Clark (1980), o T.O.S.F.Q. (Teacher Occupational 

Stress Factor Questionnaire). Os resultados sugeriram que os fatores que mais contribuem 

para o mal-estar dos professores são os relacionados à sobrecarga e incontrolabilidade das 

tarefas e ainda, as relações com os colegas, de acordo com a percepção participantes da 

pesquisa.  

No estudo de Gomes et al. (2006) em Portugal, já referido anteriormente, foi 

utilizado também o Questionário de Stresse nos Professores (QSP), adaptado por Cruz e 

Freitas (1988), e Cruz e Mesquita (1988) a partir do original de Kyriacou e Sutcliffe (1978). 

Com base nos resultados obtidos com esse instrumento, foi verificado que cerca de 40% dos 

participantes referiram experienciar níveis globais de estresse elevados em relação à 

profissão. Também se observou que  

de um modo geral, são as questões relacionadas com a gestão da sala de aula que 

parecem desencadear maior mal-estar (ex: turmas grandes, alunos desmotivados e 

com mau comportamento, etc.), seguindo-se as pressões externas ao desempenho 

profissional (ex: falta de tempo para cumprir os programas, demasiado trabalho 

burocrático) e, num terceiro grande domínio, as questões relacionadas com a 
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carreira profissional (ex: falta de reconhecimento por um bom ensino) (GOMES et 

al., 2006, p.75).  

Esteve (1999) sugere algumas estratégias de preparo dos professores para reduzir os 

efeitos negativos do mal-estar docente. Propõe mudanças na formação inicial dos professores, 

bem como o uso de técnicas cognitivas para evitar o acúmulo de stress e reafirmar a 

segurança do professor no exercício da docência. No entanto, o autor adverte que tais 

estratégias não são o bastante para a resolução do mal-estar dos professores, referindo que 

não se poderá pôr fim ao desajustamento e ao mal-estar dos professores sem que a 

sociedade reconheça e apoie o seu trabalho, em todos os aspectos. A chave do mal-

estar docente está na desvalorização do trabalho do professor, evidente no nosso 

contexto social, e nas deficientes condições de trabalho do professor na sala de 

aula, que o obrigam a uma actuação medíocre, pela qual acaba sempre por ser 

considerado responsável (ESTEVE, 1999, p. 120). 
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3 A ESCOLHA DA PROFISSÃO DOCENTE 

3.1 Por que ser professor? 

Alguns estudos apontam fatores que influenciaram na escolha de professores pela 

profissão. Facci et al. (2004), em entrevista a 20 professores do ensino fundamental da Rede 

Municipal de Ensino de Maringá-PR, observou que, nas falas dos participantes sobre o 

ingresso na carreira docente, predominou a idealização do papel do professor, a percepção da 

profissão como facilitadora da interação com outras pessoas, a influencia da família e a 

necessidade de ter um emprego remunerado.  

Narvaes (2004) realizou uma pesquisa de abordagem qualitativa com um grupo de 

nove professoras em formação do curso de Pedagogia de uma universidade brasileira. O relato 

das participantes mostrou como aspectos que motivaram a escolha pelo exercício da docência, 

a facilidade de encontrar emprego, a acessibilidade ao curso e a viabilidade do custo da 

formação, além de influencias da família ou escola, tal como a identificação com algum 

professor. A autora questiona, nesse sentido, a existência de autonomia do sujeito frente à 

tomada de decisão relativa à carreira, tendo em vista o contexto em que a escolha se dá. 

Também são apontados outros aspectos relacionados ao contexto socioeconômico e 

histórico-político possivelmente relacionados à procura por cursos de formação de professor. 

Guimarães, Bzuneck e Sanches (2002), discutindo os resultados de um estudo que realizaram 

com 246 estudantes de cursos de licenciatura que cursaram ou estavam cursando a disciplina 

de Psicologia Educacional, afirmam: 

Nos últimos 30 anos, ainda que os discursos oficiais coloquem a educação como 

meta primordial, assistimos ao rebaixamento salarial progressivo do magistério de 

forma generalizada, transformando os cursos de formação em opções cada vez 

menos atraentes, sendo procurados por alunos que, em sua maioria, estudam no 

período noturno e trabalham em funções não relacionadas à área de educação. Além 

disso, a escolha em alguns casos é feita porque as licenciaturas representam a 

possibilidade de garantir um diploma de nível superior, exigido pelo mercado de 

trabalho cada vez mais seletivo e, em outros casos, a intenção dos alunos não é 

trabalhar no ensino, mas focalizam o bacharelado para tornar-se, por exemplo, 

biólogos, químicos, matemáticos, historiadores etc. (Ibid., p. 16). 

A idéia de que os cursos de licenciatura representem uma espécie de “trampolim” 

para a formação em outras áreas de atuação, sendo mais um meio para o alcance de outro 

objetivo ao invés de a finalidade principal da graduação, faz-nos atentar para a importância de 

considerar a variedade de motivações que pode existir na escolha de um curso de formação 

profissional. Essa é também uma hipótese que tende a aumentar a preocupação com uma 
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possível escassez de professores para a Educação Básica, uma vez que até o ingresso de 

alunos nos cursos de licenciatura não pode ser considerado um indicador confiável de que 

num futuro previsível haverá profissionais para atuar nesse nível de ensino.  

Autores indicam que também em outros países verifica-se uma evasão em cursos de 

formação de professores. Embora não tenham encontrado, em seu estudo, fortes evidencias 

desse fato, Kyriacou e Kunc (2007) faz referencia a uma série de outros estudos na literatura 

que apontam que cerca de 40% dos alunos ingressos num curso de formação de professores 

para o ensino secundário, na Inglaterra, nunca se tornam professores e, daqueles que recebem 

a capacitação, cerca de 40% pretendem lecionar por não mais que cinco anos.  

Tendo em vista que o interesse pela docência envolve a passagem pelo processo de 

escolha da profissão e o conseqüente engajamento em um curso de formação, cabe-nos 

investigar mais detalhadamente os aspectos relacionados ao mesmo. 

3.2 Escolha profissional 

Soares (2002) descreve alguns fatores que se inter-relacionam na determinação das 

escolhas profissionais. São eles de diversas ordens: 

 Fatores políticos, tais como a política governamental relacionada à educação; 

 Fatores econômicos: mercado de trabalho, globalização, desemprego, dificuldade de 

empregabilidade, oscilações no poder aquisitivo e demais conseqüências do sistema 

econômico; 

 Fatores sociais: classe social, efeitos da globalização na família e na cultura, busca de 

ascensão social mediante o curso superior; 

 Fatores educacionais, como sistema de ensino brasileiro, universidade pública e 

privada; 

 Fatores familiares: busca de realização das expectativas familiares; 

 Fatores psicológicos: interesses, motivações, habilidades e competências pessoais. 

Santos (2005) ressalta a importância da família e de outros significativos dos 

adolescentes no processo de escolha da profissão por estes últimos. Em seu estudo, em que 
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realizou entrevistas com 16 ex-participantes, entre 16 e 18 anos de idade, de um programa de 

orientação profissional de uma universidade pública federal, a autora procurou verificar as 

percepções dos mesmos acerca da influencia da família e de terceiros na escolha profissional. 

Com base nas declarações dos participantes da pesquisa, a autora conclui que embora não 

determinante para a escolha profissional, a família cumpre um papel relevante no processo de 

escolha do projeto de vida, podendo trazer sentimento de segurança ou insegurança ao 

adolescente, já que há uma relação de dependência deste para com aquela: “é na família que o 

adolescente encontra normalmente suporte emocional e financeiro para a realização do seu 

projeto” (Ibid., p. 63). Também, a autora refere que “os adolescentes encontram-se 

vulneráveis à influencia de terceiros, mesmo após suas escolhas terem sido feitas” (Ibid., p. 

64), e destaca a procura, evidenciada nos participantes, pelas opiniões da família, do grupo 

social e de um especialista. 

Alessandra Oliveira (2009) encontrou evidencias da influencia de fatores 

socioeconômicos na escolha da profissão por jovens, realizando entrevistas com dois jovens 

de 21 e 22 anos de idade, que haviam participado de um programa de orientação profissional. 

Através da fala dos jovens, a autora analisou que os mesmos reconheciam a existência de 

obstáculos enfrentados para a conquista de uma profissão em decorrência do lugar social em 

que se encontravam e das dificuldades financeiras. A autora sugere que “os jovens pobres 

procuram resolver as dificuldades vivenciadas buscando alçar ‘vôos mais baixos’, ou seja, 

carreiras que possam permitir resultados mais seguros” (OLIVEIRA, A., 2009, p. 130). 

Também de acordo com as conclusões da autora a respeito da fala dos jovens da pesquisa, 

estes têm a conquista da profissão como a principal meta do projeto de futuro, sendo esse 

processo de escolha permeado de sentimentos de insegurança, impotência e medo de não 

atingir o objetivo. 

Teixeira e Gomes (2005) realizaram um estudo com 252 estudantes em final de 

curso universitário, buscando investigar variáveis associadas à decisão de carreira, 

“entendida como a capacidade que um indivíduo tem de identificar seus interesses dentro da 

profissão, estabelecer objetivos profissionais que espera alcançar e traçar uma estratégia de 

ação coerente com esses objetivos” (Ibid., p. 327). Os resultados mostraram como principais 

variáveis preditoras da decisão de carreira: a percepção de oportunidades profissionais, 

definida como “o otimismo dos formandos quanto ao seu estabelecimento na profissão” (p. 

332); a auto-eficácia profissional, isto é, a percepção que o indivíduo tem sobre sua 

capacidade de realizar com sucesso as atividades profissionais; e a clareza de autoconceito, 
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que pode ser descrita como a consistência de crenças relativas a si mesmo. Em menor grau, 

porém ainda com influência significativa sobre a decisão de carreira, apareceram as variáveis 

exploração de informação (busca de informações sobre a profissão) e apoio percebido em 

relação ao projeto profissional (apoio de pessoas significativas). 

3.3 Satisfação dos estudantes com o curso e com a escolha profissional 

Um estudo desenvolvido por Bardagi e Hutz (2010) com 939 universitários 

investigou, dentre outros aspectos da exploração vocacional e comprometimento com a 

carreira, a satisfação desses estudantes com a vida, com o curso e com a profissão. Os 

resultados apresentaram diferenças estatisticamente significativas da satisfação com a 

profissão e da satisfação com o curso em função da área e do período de curso, 

respectivamente. Indicaram que os alunos da área das Ciências Humanas se declararam com 

maior frequência pouco satisfeitos com a profissão do que os alunos das áreas de Exatas, 

Biológicas, Letras e Artes. Os autores sugerem que tal fato esteja relacionado a um menor 

envolvimento daqueles alunos em atividades acadêmicas de aproximação com a realidade 

profissional. E, quanto à satisfação com o curso, os resultados mostraram que “alunos 

iniciantes se descrevem ‘muito satisfeitos’ com maior frequência, alunos intermediários se 

descrevem ‘pouco satisfeitos’ com maior frequência e alunos de final de curso se descrevem 

‘insatisfeitos’ com maior frequência do que os outros” (BARDAGI; HUTZ, 2010, p. 162). 

Sobre estes últimos dados, os autores referem que os alunos, a partir da fase intermediária do 

curso de graduação, preocupam-se mais com a transição para o mercado de trabalho, 

aproximam-se mais da realidade profissional, idealizam menos a carreira, podendo sentir falta 

de preparo para lidar com as demandas profissionais. 

Outros fatores de influencia na satisfação com a escolha profissional sugerem ser o 

gênero, a idade e a experiência. Guimarães, Bzuneck e Sanches (2002), no estudo referido 

anteriormente, encontraram que as mulheres, os alunos mais velhos (a partir de 31 anos de 

idade) e os estudantes que já atuam no ensino ou que desejam muito lecionar apresentaram 

maior nível de motivação para a disciplina. O estudo sugere que alunos que ingressam num 

curso superior com idade acima da média esperada estejam mais definidos quanto às suas 

expectativas e possibilidades de desempenho profissional, estando mais inclinados a uma 

escolha madura.  
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Numa direção semelhante, Magalhães e Redivo (1998), com base num estudo com 

12 estudantes universitários que solicitaram re-opção de curso na Universidade Luterana do 

Brasil (ULBRA), referem que é no decorrer do curso, após a ansiedade de vencer a barreira 

do vestibular, no contato com a futura atividade profissional, que os alunos podem repensar a 

sua escolha profissional. Segundo os mesmos, é nesse momento que “os alunos se permitem 

um questionamento, muitas vezes decorrente do baixo rendimento escolar, onde há a sensação 

de estar no “lugar” errado e que se deve procurar a realização profissional” (Ibid., p. 14).  

Com relação à influencia do gênero na exploração e no processo de decisão de 

carreira, um estudo de Faria, Taveira e Saavedra (2008) em cinco escolas de Portugal, com 

uma amostra de 178 estudantes, de idade entre 13 e 17 anos, matriculados no 9º ano do ensino 

obrigatório, no período de transição escolar, apontou que os alunos mais do que as alunas 

mostraram maior otimismo com relação à percepção das oportunidades de inserção no 

mercado de trabalho para sua área profissional preferida. Os resultados também sugeriram 

haver preferências distintas pelas profissões entre os gêneros, sendo que as alunas 

manifestaram maior preferência pelos cursos de Saúde, Serviços e Ensino enquanto que os 

alunos preferiram mais os cursos de Desporto e Engenharia. 

As autoras acima mencionadas destacam a importância da intervenção de 

profissionais de orientação escolar e profissional junto às alunas, no sentido de auxiliá-las na 

exploração de carreira, tendo em vista o desenvolvimento de estratégias para lidar com as 

barreiras relacionadas com as questões de gênero. 

Um estudo de Cerqueira et al. (2004) analisou, mediante entrevistas semi-

estruturadas, a motivação e o autoconceito de 19 estudantes de Pedagogia com relação a este 

curso. Dentre as situações que dificultam e desestimulam a continuidade do curso apontadas 

pelos alunos encontraram-se fatores relacionados com as condições de trabalho: “retorno 

financeiro aquém de outras profissões, trabalho cansativo e muito desgastante; falta de 

recursos humanos e materiais para o desenvolvimento do trabalho; massificação e 

despersonalização do educador; negativismo e resistência dos profissionais que já atuam em 

relação aos que estão em formação” (Ibid., p. 39), e ainda fatores que remetem às políticas 

públicas,  como o baixo investimento na educação.  Embora, considerando outros aspectos do 

estudo, os autores tivessem concluído que os participantes possuíam uma percepção positiva 

do curso de Pedagogia, verificaram que os alunos reconheciam que essas dificuldades 
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precisam ser superadas. Os autores defendem um maior investimento, por parte das 

instituições, na constituição da identidade profissional do pedagogo nos alunos. 

3.4 Expectativas em relação à profissão 

Teixeira e Gomes (2005) verificaram ainda alguns fatores que contribuem para a 

formação de expectativas positivas em relação ao futuro profissional, sendo eles: a auto-

eficácia profissional, a situação do mercado de trabalho e o apoio percebido em relação ao 

projeto profissional, variáveis que se mostraram preditoras da percepção pessoal de 

oportunidades profissionais. Ainda segundo os autores,  

uma vez que a decisão de carreira está relacionada à elaboração de um plano 

profissional em função das expectativas futuras, a situação do mercado de trabalho 

surge como uma variável importante que pode dificultar esse processo nos casos de 

profissões que apresentam poucas oportunidades de trabalho (TEIXEIRA; GOMES, 

2005, pp. 327-328).  

Há indícios de que a percepção sobre a situação do mercado de trabalho, por sua 

vez, sofra variações de acordo com a área de atuação. Neiva (1996) estudou os efeitos das 

dificuldades do mercado de trabalho sobre o comportamento de 263 estudantes da 

Universidade Federal da Bahia que cursavam o último semestre de cursos das áreas das 

Ciências Exatas (Engenharia Química, Engenharia Elétrica e Engenharia Civil) e das Ciências 

Humanas (Administração de Empresas, Psicologia e Ciências Sociais) em agosto de 1986 ou 

agosto de 1987. O estudo verificou que estudantes de Ciências Exatas tendiam a estimar mais 

ofertas de empregos do que os de Ciências Humanas. A autora conclui que a percepção dos 

estudantes acerca de seu futuro profissional é afetada pela situação de sua profissão no 

mercado de trabalho, de modo que estudantes de cursos em que esse fator era desfavorável 

mostraram-se mais pessimistas em suas percepções sobre as chances de exercer a profissão 

logo após a formatura, sobre o tempo para se estabelecer na profissão e também acerca da 

estimativa do tempo para realizar o primeiro projeto pós-universitário que almejavam. Esses 

estudantes também apresentaram maior tendência à atribuir causas externas para possíveis 

dificuldades relativas à realização do primeiro projeto pós-universitário e para a possibilidade 

de vir a modificá-lo. No entanto, o estudo verificou também que os estudantes que se 

preparavam para profissões cujo mercado de trabalho é desfavorável previam menos tempo 

para iniciar o exercício profissional, faziam mais projetos para inserção profissional imediata 

e mostravam-se mais decididos quanto ao projeto pós-universitário e à futura atividade 

profissional. Com relação a esses dados, a autora supõe que  
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a preocupação destes estudantes com o futuro profissional os faça ingressar no 

mercado mais cedo, ou planejar esta inserção como prioritária. [...] Antecipando as 

dificuldades que vão encontrar e a possibilidade de desemprego, eles apresentam 

comportamentos que podem ajudá-los a enfrentar tais dificuldades ou dar-lhes 

algumas vantagens na dura concorrência do mercado (NEIVA, 1996, p. 221).  

Bardagi e Boff (2010), em pesquisa com 231 estudantes do último ano da primeira 

graduação, encontraram que a maioria destes (51,5%) acreditava que não teria dificuldades 

para realizar o projeto de conseguir um emprego em sua área de graduação após a conclusão 

do curso, o que significa uma percepção positiva de oportunidades profissionais. Observaram, 

no entanto, diferenças em relação à área de formação, afirmando que os alunos das Ciências 

Exatas apresentavam-se mais otimistas se comparados aos das Ciências Biológicas e da 

Saúde, devido ao mercado de trabalho mais promissor para a área de Exatas na região onde o 

estudo foi realizado. Outra meta apontada por boa parte dos participantes (36,4%) para após a 

conclusão do curso era a de continuar os estudos. As autoras encontraram ainda que alunos 

com projetos profissionais definidos apresentaram maiores níveis de exploração do ambiente 

se comparado aos alunos que não tinham projetos para fazer após a formatura. O estudo 

concluiu ainda que o nível de satisfação com a escolha profissional não esteve associado à 

área do curso (BARDAGI; BOFF, 2010). 

Resultados semelhantes ao da pesquisa de Bardagi e Boff (2010) foram encontrados 

por Neiva (1996), que verificou que os projetos pós-universitários mais relatados pelos 

estudantes foram procurar um emprego na profissão (78,0%), seguido de continuar os estudos 

com curso de especialização, mestrado ou doutorado (66,7%), fazer outro curso universitário 

(26,8%) e, em menor frequência, procurar um emprego qualquer (7,2%). Procurar um 

emprego na profissão aparece como o projeto escolhido para ser realizado primeiro pela 

maioria dos estudantes (61,8%). Também foi observada uma relação entre a área do curso e o 

tipo de projeto pós-universitário pretendido pelos estudantes, sendo que os alunos das 

Ciências Humanas manifestaram maior preferencia por continuar os estudos do que os da área 

de Exatas. A autora sugere que esse resultado se deva a diferenças de motivação dos 

estudantes de ambas as áreas, inferindo que os estudantes de Ciências Humanas tivessem mais 

motivação intelectual e moral (NEIVA, 1996). 

Outro dado a destacar é que assim como na escolha profissional, a literatura aponta 

para diferenças relacionadas ao gênero nos projetos pós-universitários e na percepção do 

mercado de trabalho. Neiva (1996) verificou que as mulheres preferiam mais que os homens, 

continuar os estudos mediante uma pós-graduação e sugere que tal resultado se deva à maior 
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exigência de engajamento profissional imediato e de independência financeira que pesa sobre 

os rapazes em comparação com as moças. Também foi observada uma tendência de os 

rapazes estimarem mais ofertas de emprego e chances mais elevadas de exercer a profissão 

logo após a formatura do que as moças, o que segundo a autora, reflete a situação mais 

desfavorável do mercado de trabalho para as mulheres. 

Estudos apontam ainda para o fato de muitos alunos em final de curso não terem 

projetos definidos para concretizarem após a graduação, não sabendo ao certo assim o que 

farão quando terminarem o curso (BARDAGI; HUTZ, 2010; TEIXEIRA; GOMES, 2004). 

Bardagi e Hutz (2010) encontraram que os alunos que tinham planos definidos apresentaram 

índices mais elevados de satisfação com a vida, comportamento exploratório e 

comprometimento com a carreira. Os achados desses autores também mostraram que os 

alunos mais satisfeitos com o curso e com a profissão apresentaram uma maior satisfação com 

a vida, menor probabilidade percebida de evasão e maior comprometimento com a carreira. 

Esses pesquisadores inferem de seus dados do estudo que, mesmo os alunos que estavam 

insatisfeitos com a profissão ou curso que freqüentavam, em sua maioria, pretendiam concluir 

a graduação e seguir a formação profissional, não estando inclinados a evadir do curso ou a 

mudar de profissão. 

Devido às diferenças relacionadas com as perspectivas dos estudantes de graduação 

encontradas em função da área de formação e do período no curso, Bardagi e Hutz (2010) 

alertam para a importância de os estudos que envolvem exploração vocacional e 

desenvolvimento de carreira dos estudantes universitários considerarem aquelas variáveis. 

Segundo os mesmos, “os resultados confirmam que a experiência universitária é, em grande 

parte, determinada por estas categorias, influenciando trajetórias acadêmicas, percepções de 

oportunidades e problemas, entre outros aspectos” (BARDAGI; HUTZ, 2010, p. 167). 
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4 CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA SOCIAL PARA O ESTUDO DO 

TEMA 

 

As questões que se pretende investigar neste estudo relacionam-se com o campo 

teórico da Psicologia Social na medida em que o estatuto que ocupa a profissão de professor, 

sua procura no mercado de trabalho e as questões relacionadas ao tema envolvem a inter-

relação das pessoas e o mundo social bem como a mútua influência indivíduo-sociedade.  

O conceito de representações sociais mostra-se útil para dar suporte ao presente 

estudo, uma vez que o objeto de investigação do mesmo identifica-se com as dimensões que 

abrangem esse conceito. Outro aspecto a destacar de tal concepção teórica é que ela aponta 

para a historicidade das idéias, valores, atitudes, conhecimentos partilhados pelas pessoas, que 

devem ser analisados em consonância com o contexto em que são originados e com a forma 

como se modificam ao longo da dinâmica da vida social. 

Também a Psicologia do Trabalho tem a sua importância no estudo, podendo ser 

compreendida como “uma Psicologia que tem como ponto central a compreensão do trabalho 

humano em todos os seus significados e manifestações” (LIMA, 1994 apud SAMPAIO, 1998, 

p. 26), ocupando-se em compreender o sujeito em sua relação com o trabalho, tendo em vista 

a sua saúde e seu bem-estar (CODO; SORATTO; VASQUES-MENEZES, 2004). Nesta 

pesquisa, buscamos investigar alguns aspectos envolvidos no trabalho do professor que 

possam ser avaliados por estudantes aspirantes dessa profissão. 

A seguir, passaremos a explicitar os referenciais teóricos da Psicologia Social 

utilizados neste trabalho.   

4.1 Teoria das Representações Sociais 

Moscovici interessou-se pelo estudo da gênese do conhecimento socialmente 

compartilhado, ou, em outros termos, por uma psicologia social do conhecimento. Gerard 

Duveen, no prefácio de Moscovici (2010), afirma que “uma psicologia social do 

conhecimento está interessada nos processos através dos quais o conhecimento é gerado, 

transformado e projetado no mundo social” (MOSCOVICI, 2010, p. 9). 
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De acordo com Duveen (2009, p. 8), para Moscovici, o problema específico da 

psicologia social é “o estudo de como, e por que, as pessoas partilham o conhecimento e desse 

modo constituem sua realidade comum, de como eles transformam idéias em prática – numa 

palavra, o poder das idéias”. Ele considera que “a psicologia social é mais do que nunca a 

ciência das representações sociais e [que] ela pode descobrir nelas um tema unificador” 

(MOSCOVICI, 2009, p. 202). 

O estudo dos processos envolvidos na geração, transformação e projeção do 

conhecimento no mundo social é objeto de uma psicologia social do conhecimento 

(DUVEEN, 2009), abordagem em que se situa a teoria das representações sociais. 

Podemos compreender as representações sociais (R.S.) como teorias do senso 

comum, que são constituídas de conceitos, afirmações e explicações que interpretam e 

constroem as realidades sociais. Essas teorias de senso comum são formadas a partir de 

informações e julgamentos valorativos provenientes das experiências interpessoais (SÁ, 

1995). No entanto, como afirma Moscovici (2009, p. 210), as representações sociais 

configuram-se como uma “rede de idéias”, metáforas e imagens, mais ou menos interligadas 

livremente e, por isso, mais móveis e fluidas que teorias”. Elas constituem o mundo, a 

realidade dos indivíduos, inclusive “as dimensões cognitivo-avaliativas e simbólicas que estão 

presentes em toda forma de conhecimento da realidade social” (ÁLVARO; GARRIDO, 2006, 

p. 288). 

Tal abordagem, interessando-se pelo estudo do conhecimento do senso comum, 

concede a este o estatuto de “conhecimento legítimo e motor das transformações sociais” 

(SPINK, 1993, p. 302). Para Moscovici (2008), é através das conversações que os saberes 

populares e o senso comum são produzidos, e por meio delas é que é possível identificar 

concretamente as representações sociais. O conhecimento, portanto, seria formado na 

interação entre os indivíduos, onde são desenvolvidos consensos sobre a realidade.  

As representações sociais não são concebidas como reproduções mentais do mundo, 

mas sim como construção, como um fenômeno de produção de sentido sobre algo. De acordo 

com Vala (2004), “a representação é sempre a representação de qualquer coisa. Ela exprime 

a relação de um sujeito com um objeto, relação que envolve uma actividade de construção e 

de simbolização” (p. 461, grifo do autor). Também, segundo Wachelke e Camargo (2007), 

“uma representação social fornece aos atores sociais indicações sobre o que é e como agir 

referente a um objeto social qualquer” (p. 387).  
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Para Moscovici (2010), 

 nosso conhecimento é uma instituição igual a outras instituições. Nossas 

representações são também instituições que nós partilhamos e que existem antes de 

nós termos nascido dentro delas; nós formamos novas representações a partir das 

anteriores, ou contra elas (MOSCOVICI, 2010, p. 319). 

As representações se institucionalizam através da linguagem, manifestando-se em 

palavras, sentimentos e condutas, devendo ser analisadas a partir da compreensão das 

estruturas e comportamentos sociais (MINAYO, 2008). Elas são influenciadas pelos padrões 

de comunicação, constituem as realidades cotidianas dos indivíduos e possibilitam as relações 

de aproximação ou distanciamento entre estes. A expressão de um conhecimento nos 

intercâmbios comunicativos é sempre dotada de interesses e motivada por alguma razão; a 

comunicação de determinada compreensão de mundo é dirigida para influenciar outros e 

projetar determinados interesses humanos (DUVEEN, 2010). Nesse sentido, 

o conhecimento emerge do mundo onde as pessoas se encontram e interagem, do 

mundo onde os interesses humanos, necessidades e desejos encontram expressão, 

satisfação ou frustração. Em síntese, o conhecimento surge das paixões humanas e, 

como tal, nunca é desinteressado (DUVEEN, 2010, p. 9). 

Também Alexandre (2004) faz referência à intencionalidade dos grupos na 

determinação das representações sociais: 

As lutas de representações têm tanta importância quanto as lutas econômicas para 

compreender os mecanismos pelos quais um grupo impõe, ou tenta impor, a sua 

concepção do mundo social, os seus valores, o seu domínio (ALEXANDRE, 2004, 

p. 130). 

 

Dessa forma, percebe-se a existência de uma relação entre representações sociais e 

poder, visto que aquelas conferem sentido ao mundo, o que, por sua vez, está diretamente 

relacionado a um determinado interesse humano.  

A teoria da representação social contrapõe-se às teorias de conhecimento tradicional, 

tais como o cognitivismo, especialmente pelo fato de este último não levar em consideração 

as crenças dos indivíduos e dos grupos. De acordo com Moscovici (2010), algumas 

proposições que os indivíduos e grupos assumem são aceitas de antemão, estando vinculadas 

a valores e atitudes, e não necessariamente a um conhecimento científico, podendo até serem 

contraditórias a este ou ainda coexistirem com outros tipos de conhecimento e representações. 

Dessa forma, a teoria da representação social valoriza o estudo das crenças: “Através da 

crença, o indivíduo, ou grupo, [...] está conectado com o mundo como um ator com o 
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personagem que ele encarna, um homem com sua casa, uma pessoa com sua identidade” 

(MOSCOVICI, 2010, p. 344). 

Apesar das divergências com algumas perspectivas teóricas, Nascimento-Schulze e 

Camargo (2000) afirmam que a teoria das representações sociais de Moscovici, assim como a 

teoria da identidade social, de Tajfel e Turner (1986) são teorias integradoras dentro da 

psicologia social. Também Cabecinhas (2004) menciona o caráter integrador do conceito de 

representação social. Para a autora, ele permite a articulação entre diversas áreas e níveis de 

análise o que “tem possibilitado a integração dos conceitos da cognição social e das teorias 

das relações intergrupais num quadro integrado e coerente” (p. 135), permitindo ainda fazer 

relações entre diversas áreas na psicologia social e também nas ciências humanas e sociais. 

Por exemplo, Leme (1995) refere que há autores que apontam convergências entre as 

Representações Sociais e a teoria dos esquemas. No entanto, também menciona que outros 

apontam algumas diferenças importantes entre as duas: a teoria dos esquemas baseia-se num 

modelo de processamento de informação que focaliza o funcionamento do indivíduo, 

deixando de contemplar a origem histórica e cultural das estruturas cognitivas; a teoria das 

representações sociais concebe as categorizações cognitivas como não sendo neutras e 

puramente racionais, mas, atravessadas de valoração negativa ou positiva; as representações 

sociais compreenderiam o estudo de estruturas mais complexas que os esquemas, como 

sistema de crenças e padrões culturais, exigindo um esforço multidisciplinar para sua 

compreensão. Além disso, 

o ato de representar não deve ser encarado como processo passivo, reflexo na 

consciência de um objeto ou conjunto de idéias, mas como um processo ativo, uma 

reconstrução do dado em um contexto de valores, reações, regras e associações 

(LEME, 1995, p. 48). 

As representações sociais têm a finalidade de tornar a comunicação fluida através do 

consenso entre os indivíduos, possibilitando a familiarização destes com o estranho. Elas 

são formadas através de influências recíprocas, através de negociações implícitas no 

curso das conversações, onde as pessoas se orientam para modelos simbólicos, 

imagens e valores compartilhados específicos. Nesse processo, as pessoas adquirem 

um repertório comum de interpretações e explicações, regras e procedimentos que 

podem ser aplicados à vida cotidiana (MOSCOVICI, 2009, p. 208). 

De acordo com Alves-Mazzotti (2008), o estudo das representações sociais ocupa-se 

de como acontece a formação e o funcionamento dos sistemas de referência que as pessoas 

utilizam para interpretar os acontecimentos do dia-a-dia e para classificar pessoas e grupos. 

Para a autora, “a atividade representativa constitui, portanto, um processo psíquico que nos 
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permite tornar familiar e presente em nosso universo interior um objeto que está distante e, de 

certo modo, ausente” (ALVES-MAZZOTTI, 2008, p. 24). 

Esse processo de familiarização de um objeto acontece mediante a categorização 

deste, o que, segundo Moscovici (2010) “significa escolher um dos paradigmas estocados em 

nossa memória e estabelecer uma relação positiva ou negativa com ele” (p. 63). Ao classificar 

alguma coisa ou pessoa, inevitavelmente, dá-se um nome à mesma e, uma vez nomeada, a 

pessoa ou coisa pode ser descrita e adquire certas características e tendências, distinguindo-se 

de outras pessoas ou coisas e tornando-se o objeto de uma convenção partilhada por um grupo 

de indivíduos (MOSCOVICI, 2010). 

De acordo com a teoria das representações sociais, dois mecanismos são 

responsáveis por transformar o não familiar em familiar: a ancoragem e a objetivação. O 

mecanismo de classificar e nomear alguma coisa é chamado de ancoragem. É o que torna 

familiar uma idéia que outrora era estranha, mas que passara a ser inserida num sistema de 

categorias já existente e a assumir uma posição na estrutura hierárquica de valores dentro 

desse sistema compartilhado por um grupo de pessoas. Sua função é “facilitar a interpretação 

de características, a compreensão de intenções e motivos subjacentes às ações das pessoas, na 

realidade, formar opiniões” (MOSCOVICI, 2010, p. 70). Já a objetivação corresponde ao 

mecanismo pelo qual uma abstração é materializada em uma imagem, passando a existir 

como objeto. É o que acontece quando uma idéia ou conceito se separa do contexto onde foi 

produzido e ganha existência própria, tornando-se uma realidade convencional. Como 

exemplo da objetivação, Moscovici aponta o modo como a psicanálise popularizou-se pelo 

uso contínuo e tendo sido incorporada no sistema de crenças das pessoas, assumiu 

independência, passando a ser utilizada em processos de familiarização de novas idéias 

(Ibid.). 

De acordo com Abric (1994 apud SÁ, 2002), as representações sociais cumprem 

quatro finalidades básicas:  

1. Funções de saber, visto que possibilitam aos indivíduos a compreensão da 

realidade de modo coerente com os valores e o funcionamento cognitivo 

daqueles, e ainda facilitam a comunicação social, a transmissão, a troca e a 

difusão do saber prático do senso comum; 
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2. Funções identitárias, pelo fato de elas definirem e manterem a identidade dos 

grupos, a fim de que esta seja compatível com as normas e valores estabelecidos 

socialmente, exercendo, dessa maneira um controle social, que em grande parte é 

instaurado através dos processos de socialização; 

3. Funções de orientação, por prescreverem os comportamentos e as práticas que 

são aceitáveis no contexto social; 

4. Funções justificatórias, já que possibilitam que os atores sociais justifiquem suas 

condutas e tomadas de decisão. 

Ao estudar as representações sociais, é necessário concebê-las sob dois aspectos: 

como produto (estudo dos elementos constitutivos: informações, imagens e crenças) e como 

processo (estudo do funcionamento, elaboração, transformação e eficácia das representações 

na interação social), levando sempre em consideração as condições em que o conteúdo das 

representações é produzido, quando estas são tomadas como produto (SPINK, 1995). 

Nascimento-Schulze e Camargo (2000) destacam a importância do conteúdo dos 

textos provenientes das falas dos indivíduos no estudo das R. S., tendo em vista o potencial de 

o conteúdo sinalizar sentimentos, cognições e predisposições a algumas condutas em relação 

ao objeto a que se referem: “Não podemos esquecer que a fala ou o texto de cada participante 

de uma dada pesquisa comunicam a compreensão deles sobre aquilo que ela ou ele re-

apresenta (o seu objeto, o seu referente)” (NASCIMENTO-SCHULZE; CAMARGO, 2000, p. 

292). 

Rosa (1993) aponta que, na concepção de Moscovici (1961, 1976), representação 

social é um conceito estrutural que abrange atitudes e opiniões as quais se constituem 

aspectos sub-dimensionais da representação social. As opiniões, imagens, estereótipos, 

prescrições de condutas e comportamentos participam da gênese, reprodução e transformação 

das representações sociais mediante a interação entre si. Dessa forma, a autora alerta para o 

fato de muitos estudos ignorarem a interação entre os diferentes componentes das R.S. tal 

como a relação entre suas dimensões verbal e simbólica. E destaca a necessidade de o estudo 

das representações sociais compreender a interação entre as atitudes, imagens e a conduta. 

Sotirakopoulou e Breakwell (1992) defendem o uso de diferentes abordagens 

metodológicas no estudo das representações sociais, tendo em vista a complexidade desse 

construto que envolve uma variedade de dimensões como idéias, crenças valores, práticas, 
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sentimentos, imagens, atitudes, conhecimentos e opiniões. Assim, sugerem que se utilize um 

tipo de método para coleta e análise de dados de acordo com o componente da representação 

social a ser investigado. Por exemplo, idéias, crenças opiniões, atitudes e conhecimento 

podem ser acessados mediante o uso do questionário e analisados por regressões, correlações, 

análises fatoriais; sentimentos e opiniões podem ser investigados e analisados através de 

entrevistas em profundidade e análise de conteúdo; imagens podem ser acessadas com check-

lists. Estes últimos, juntamente com os questionários são métodos que têm a vantagem de 

tornar possível a análise da difusão de idéias, crenças, conhecimentos, atitudes e imagens em 

uma determinada população (SOTIRAKOPOULOU; BREAKWELL, 1992). 

4.2 Algumas contribuições da Psicologia do Trabalho 

O trabalho pode ser concebido como “toda atividade realizada pelo homem 

civilizado que transforma a natureza pela inteligência” (CARMO, 1992, p. 15). No entanto, ao 

realizar essa atividade, o homem também transforma a si mesmo e estabelece a base das 

relações sociais na medida em que se relaciona com outros homens mediante o trabalho 

(Ibid.).  

Carmo (1992) refere que o trabalho foi inicialmente visto como um esforço de 

sobrevivência e ao longo da História transformou-se em ação produtiva, ocupação, sendo 

considerado por muitos como gratificante no aspecto existencial. Segundo Mendes e Morrone 

(2002), “o ato de produzir permite um reconhecimento de si próprio como alguém que existe 

e tem importancia para a existência do outro, transformando o trabalho em um meio para a 

estruturação psíquica do homem” (p.27). No entanto, ao passo que o trabalho tem uma função 

importante para as necessidades psicológicas, “as condições nas quais o trabalho é realizado 

pode transformá-lo em algo penoso e doloroso, levando ao sofrimento. Esse sofrimento 

decorre do confronto entre a subjetividade do trabalhador e as restrições das condições 

socioculturais e ambientais, relações sociais e organização do trabalho” (MENDES; 

MORRONE, 2002, p. 27). Visto dessa maneira, o trabalho pode ser um potencial de prazer e 

sofrimento para o trabalhador (Ibid.). 

De acordo com Borges e Yamamoto (2004), 

na sua condição originária, o trabalho deriva de necessidades naturais (fome, sede, 

etc.), mas realiza-se na interação entre os homens ou entre os homens e a natureza. 

Assim, o trabalho – e a forma de pensar sobre ele – seguirá as condições sócio-

históricas em que cada pessoa vive (BORGES; YAMAMOTO, 2004, p. 27). 
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Dessa maneira, o mundo do trabalho precisa ser avaliado no contexto sócio-histórico 

em que está inserido e vem sofrendo transformações ao longo do tempo. Borges e Yamamoto 

(2004) referem que, a partir da década de 1970, o mundo do trabalho passou a ser 

caracterizado pelos seguintes aspectos: redução no ritmo de crescimento da economia; 

surgimento do desemprego estrutural; ampliação da percepção de instabilidade no emprego; 

variadas formas de discriminação; aumento das desigualdades sociais; persistência de 

trabalhos precários e tendência à redução das contradições entre investimento em educação 

(instrução formal) e requisitos dos postos de trabalho. 

Borges (2002), ao analisar resultados de pesquisas sobre várias categorias 

ocupacionais no município de Natal-RN, compreende que  

os efeitos da precarização do emprego na saúde psíquica dos indivíduos variam em 

conformidade às especificidades concretas de cada categoria ocupacional e às 

práticas de gestão organizacional, entre outros aspectos, e [...] que é necessário e 

pertinente ter em conta aspectos afeto-cognitivos como motivação, satisfação e 

significado do trabalho, bem como valores humanos como indicadores de saúde 

psíquica (Ibid., p. 105). 

Percebe-se assim, a diversidade de aspectos que o estudo do trabalho envolve. 

Borges e Yamamoto (2004) classificam cinco dimensões que estão envolvidas no modo como 

as pessoas executam o trabalho e pensam sobre o mesmo, a saber: a dimensão concreta – 

condições materiais em que o trabalho é realizado; a dimensão gerencial – o modo como o 

trabalho é planejado, organizado e controlado; a dimensão socioeconômica, que inclui fatores 

como nível de oferta de emprego, ritmo de crescimento econômico da sociedade, distribuição 

de renda e outros; a dimensão ideológica – o discurso sobre o trabalho e as relações de poder 

na sociedade; e a dimensão simbólica – a relação de cada indivíduo ou grupo com o trabalho, 

o que compreende aspectos como as cognições, emoções, aprendizagem e motivação no 

trabalho. 

Outra classificação relacionada a dimensões do trabalho está presente no modelo 

empregado por Hackman e Oldhan (1975 apud KILIMNIK, 1998) que distingue variáveis de 

conteúdo e variáveis de contexto do trabalho. As primeiras são indicadas pela existência de 

três estados psicológicos no trabalho: o nível em que o trabalhador percebe o trabalho como 

significativo (significação percebida); o nível em que ele se sente responsável pelos 

resultados de seu trabalho (responsabilidade percebida); e o grau em que o trabalhador 

percebe o quanto está de fato realizando a tarefa (conhecimento dos reais resultados do 

trabalho). A significação percebida, por sua vez, compreende outros quatro fatores: o nível 
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em que a tarefa requer do trabalhador uma variedade de habilidades e envolve uma 

diversidade de atividades (variedade de habilidades); o nível em que a tarefa requer a 

conclusão de uma parcela identificável do trabalho (identidade da tarefa); o nível em que a 

tarefa causa impacto significativo para outras pessoas (significado da tarefa); e a medida em 

que o trabalho exige que o trabalhador se relacione com pessoas (inter-relacionamento). A 

responsabilidade percebida envolve o grau de autonomia do indivíduo no planejamento e 

execução do trabalho. O conhecimento dos reais resultados do trabalho diz respeito ao nível 

em que a execução do trabalho fornece informações ao trabalhador sobre a efetividade do 

desempenho (feedback intrínseco) e o nível em que o trabalhador recebe informações de seus 

supervisores e colegas sobre o seu desempenho (feedback extrínseco). Essas variáveis são 

importantes para a obtenção de resultados positivos como baixo absenteísmo e rotatividade no 

trabalho, bem como níveis elevados de motivação interna, satisfação no trabalho, qualidade 

no desempenho (HACKMAN; OLDHAM, 1975). E, quanto maior for o grau em que essas 

variáveis de conteúdo estiverem presentes no trabalhador, maior será a motivação intrínseca 

deste para o trabalho. Já as variáveis de contexto têm o potencial de reduzir o interesse do 

trabalhador pelo trabalho na organização em que está inserido, caso esteja insatisfeito com os 

aspectos que compõem essa última dimensão, os quais correspondem a: possibilidades de 

crescimento, segurança no trabalho, salários e benefícios, ambiente social (qualidade das 

relações no ambiente de trabalho) e qualidade da supervisão recebida pelo trabalhador 

(HACKMAN; OLDHAM, 1975 apud KILIMNIK, 1998). 

Tal como Hackman e Oldhan (1975), outros autores desenvolveram estudos sobre os 

aspectos relacionados à satisfação ou insatisfação com o trabalho. Martinez e Paraguay 

(2003), baseando-se na teoria de Locke (1976), destacam que a satisfação no trabalho pode 

ser vista como um estado emocional obtido a partir da avaliação que um indivíduo faz de sua 

atividade laborativa, levando em conta o que ele deseja ou percebe como valoroso no trabalho 

e os ganhos percebidos. Dessa forma, a satisfação no trabalho deveria ser estudada a partir da 

análise dos elementos constituintes do trabalho, a saber: eventos e condições (o trabalho em 

si, pagamento, ambiente de trabalho, reconhecimento) e agentes, tais como os colegas, 

subordinados, supervisores, a empresa. 

Analisando-se as perspectivas teóricas para o estudo do trabalho e, em especial, da 

satisfação com o trabalho, percebe-se que as mesmas apresentam semelhanças quanto aos 

aspectos das dimensões do trabalho que consideram como fatores que influenciam a 
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satisfação do trabalhador com sua atividade laboral. Diferem, entretanto, no modo como 

relacionam esses fatores. 

Na literatura revisada, as abordagens referem-se à satisfação no trabalho e os 

instrumentos metodológicos que empregam são específicos para a avaliação da satisfação do 

trabalhador. Não foram encontradas metodologias específicas na área da Psicologia do 

Trabalho para o estudo do modo como estudantes em vias de formação profissional avaliam 

as dimensões do trabalho de uma dada profissão, nem tampouco os aspectos relacionados à 

profissão de professor, como tem sido o foco desta pesquisa. Tendo em vista essas questões, 

recorremos a alguns fatores relativos à satisfação com o trabalho indicados por tais 

perspectivas, porém adaptando-os ao contexto da pesquisa com estudantes. Assim, foi preciso 

construir um instrumento próprio para a investigação do problema de pesquisa, que será 

explicitado a seguir. 
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5 OBJETIVOS E HIPÓTESES 

5.1 Objetivo geral 

Analisar as representações sociais que estudantes de licenciatura em Pedagogia têm 

acerca da profissão docente e o interesse dos mesmos em relação ao futuro exercício 

profissional.  

5.2 Objetivos específicos 

 Identificar as representações que estudantes de cursos de licenciatura em 

Pedagogia têm acerca da profissão de professor; 

 Descrever como esses estudantes avaliam a escolha do curso de formação que 

estão realizando; 

 Explorar o interesse desses estudantes em relação ao exercício da docência. 

5.3 Hipóteses 

Devido à pesquisa ter um caráter exploratório e descritivo, não se pretende realizar 

testes de hipóteses confirmatórias de uma teoria. No entanto, a revisão de literatura sobre a 

temática permitiu supor algumas tendências esperadas nos resultados a serem observados:  

a) estudantes que pretendessem exercer a docência avaliariam a profissão de 

professor de modo mais favorável do que os que não tivessem essa pretensão; 

b) estudantes que estivessem mais satisfeitos com a escolha de curso realizada 

avaliariam a profissão de professor de modo mais favorável; 

c) estudantes com alguma experiência na função docente teriam uma avaliação mais 

favorável à profissão de professor. A inserção prévia no campo de atuação da 

docência contribuiria para uma maior percepção das oportunidades profissionais, 

possibilitando uma avaliação mais favorável da profissão docente; 

d) os estudantes que percebessem como positiva uma experiência que houvessem 

tido na função de professor, tal como estágio ou outra atividade semelhante, 

avaliariam a profissão de modo mais favorável do que aqueles que não a 

percebessem tão positivamente.  
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6 MÉTODO 

 

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa de método misto que emprega 

procedimentos concomitantes, conforme descrito por Creswell (2007), enquadrando-se numa 

perspectiva pragmática de entendimento acerca do problema que investiga. O referido autor 

descreve a técnica de métodos mistos como sendo a que envolve a obtenção tanto de 

informações quantitativas como qualitativas, podendo empregar como estratégia de 

investigação, dentre outros tipos, procedimentos concomitantes “nos quais o pesquisador faz a 

convergência de dados quantitativos e qualitativos a fim de obter uma análise ampla do 

problema de pesquisa” (p. 33), coletando ao mesmo tempo esses dois tipos de dados e 

integrando-os posteriormente na interpretação dos resultados gerais. 

O projeto de pesquisa que levou a este estudo foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa Envolvendo Seres Humanos (CEP), da Universidade Federal de Sergipe, recebendo 

o protocolo de número 17/2012, tendo sido aprovado pelo referido órgão no dia 04 de maio de 

2012. 

6.1 Participantes 

O estudo teve um total de 120 participantes, sendo estes estudantes que já haviam 

cursado pelo menos a metade do total de períodos curriculares dos cursos diurno (vespertino) 

e noturno de licenciatura em Pedagogia, da Universidade Federal de Sergipe (UFS), no 

município de São Cristóvão-SE. 

A definição do número de participantes do estudo considerou o número total de 

estudantes matriculados nos cursos de licenciatura em Pedagogia da UFS: um total de 485 

alunos, sendo 239 matriculados no curso diurno e 246 matriculados no curso noturno. Outro 

aspecto levado em consideração ao definir o total de participantes foi o de garantir a 

possibilidade de utilizar testes estatísticos como o teste t para amostras independentes, 

conforme indicado por Hill e Hill (2002 apud APPOLINÁRIO, 2006). 

A amostra foi composta por 116 participantes do sexo feminino e quatro 

participantes do sexo masculino, com idade variando de 19 a 46 anos, sendo que a maioria 

(57,5%) possuía idade entre 20 e 25 anos. Quanto ao turno dos cursos, 52,5% dos 
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participantes informaram estar realizando o turno diurno e 45,8% informaram que realizavam 

o curso noturno. Dois participantes (1,7%) não referiram o turno do curso. A maioria dos 

participantes estava realizando o quinto ou sétimo períodos (com igual porcentagem de 33%); 

15,8%, 15% e 10% dos participantes informaram estar cursando o oitavo, sexto e décimo 

períodos, respectivamente; e 3,3% e 0,8% mencionaram encontrar-se no nono e quarto 

período, respectivamente. 

Outro aspecto que caracteriza os participantes é que a maioria (95,8%) não possuía 

ou estava cursando outro curso de formação e também a maioria (65%) afirmou exercer 

algum tipo de atividade profissional.  

Os participantes, em sua maioria (72,5%), informaram que já tiveram prática 

relacionada à função de professor. Dentre estes, 47,1% caracterizaram a experiência na função 

de professor como muito boa, 34,5% como boa, 16,1% a perceberam como sendo razoável, e 

2,3% como muito ruim.  Desse modo a maioria desses participantes tendeu a qualificar de 

modo positivo a experiência que teve com as práticas relacionadas à função de professor. 

Quanto aos tipos de prática mencionados, os mais referidos relacionaram-se à atuação como 

professor em atividades de estágio, de auxiliar de professor e de reforço escolar.  

6.2 Procedimentos para coleta de dados 

A coleta de dados foi realizada no Campus José Aloísio de Campos, da 

Universidade Federal de Sergipe, no município de São Cristóvão-SE, mediante o uso de um 

questionário desenvolvido para a pesquisa. A coleta deu-se no mês de maio do ano de 2012 e 

aconteceu em salas de aula, em turmas de disciplinas do quinto ao décimo períodos, conforme 

as estruturas curriculares dos cursos de Pedagogia. A aplicação do instrumento foi realizada 

especialmente em turmas de disciplinas que possuem pré-requisitos, a fim de possibilitar uma 

amostra de estudantes em fase intermediária ou de conclusão do curso, com maior 

probabilidade de possuir alguma experiência de aproximação com o campo profissional, a 

exemplo dos que estão realizando estágio curricular. 

A aplicação do instrumento foi realizada pela própria autora e consistiu de uma 

breve explanação dos objetivos da pesquisa, bem como do questionário utilizado, feita de 

forma coletiva, após o que a pesquisadora solicitava a participação dos estudantes na pesquisa 

e entregava o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, seguido do questionário utilizado 
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como instrumento. Em geral, houve uma boa receptividade à pesquisa, havendo 

demonstrações de interesse pelos resultados da mesma por parte dos estudantes. 

6.3 Instrumento 

Foi desenvolvido um questionário que inclui questões predominantemente fechadas, 

havendo questões abertas e semi-fechadas em menor número. O questionário foi formulado de 

modo a abranger a investigação de três variáveis principais relacionadas ao problema de 

pesquisa:  

 representações sociais sobre a profissão de professor; 

 avaliação da escolha do curso de licenciatura (motivos da escolha, critérios utilizados e 

satisfação com a escolha); 

 interesse na profissão docente. 

 

Com base na literatura revisada sobre o tema, foram levantados fatores que 

influenciam essas variáveis e formuladas questões envolvendo as mesmas, sendo então 

desenvolvida uma versão preliminar do instrumento a qual foi submetida a um pré-teste 

mediante a aplicação a 22 estudantes de uma turma do quarto período do curso de Pedagogia 

uma outra instituição de ensino superior, na cidade de Aracaju-SE. A partir do pré-teste, 

foram realizados alguns ajustes no instrumento, bem como pôde ser fixada a duração média 

do tempo de resposta, sendo esta de cerca de quinze minutos. 

O questionário em sua versão final, utilizada na pesquisa, encontra-se no Anexo A 

deste trabalho. Ele contém nove questões principais e ainda oito questões secundárias numa 

seção denominada Dados Sociodemográficos e Curriculares, onde foram coletadas 

informações tais como idade, sexo, turno do curso, período curricular, outro curso de 

formação, prática profissional, experiência relacionada à função de professor, percepção sobre 

essa experiência, percepção sobre a pesquisa.  

Os aspectos mensurados nas nove questões principais do questionário objetivaram 

investigar as três variáveis principais do estudo: as questões 1, 2 e 6 focalizaram 

especificamente a investigação das representações que os participantes tinham em relação à 

profissão de professor; as questões 3, 4 e 5 investigaram a avaliação que os participantes 

faziam da escolha do curso de formação que estava sendo realizado; as questões 7, 8 e 9 

visaram a coletar dados acerca do interesse dos participantes pela profissão docente. 
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O quadro 1 apresenta uma síntese dos aspectos mensurados nas questões principais e 

suas variáveis correspondentes. 

 

 

Quadro 1 – Variáveis do estudo e aspectos mensurados. 

Variáveis principais Aspectos mensurados Questão 

Avaliação da escolha do curso Critérios adotados para a escolha do curso  5 

Justificativas para mudança na opção de curso  4 

Satisfação com a escolha do curso 3 

Representações sociais da 

profissão de professor 

Idéias associadas ao professor 1 

Importância atribuída ao professor 2  

Avaliações relacionadas à profissão de 

professor 

6 

Interesse pela profissão 

docente 

Plano após a formatura 7  

Pretensão de exercer a docência 8 

Tempo previsto para exercício da docência 9 9.1 

Nível de ensino pretendido  9.2 

Sentimento em relação ao exercício da 

docência  

9.3 

Expectativa em relação ao exercício da 

docência  

9.4 

 

As questões 1 e 9.4 são abertas, as questões 2, 6, 8, 9.1, 9.2 e 9.3 fechadas e as 

questões 3, 4, 5, 7 podem ser classificadas como semi-fechadas, que oferecem opções de 

respostas pré-fixadas mas também contam com uma opção de resposta não totalmente pré-

formatada. As questões 2, 3, 7, 8, 9.1 e 9.2 permitem apenas a escolha de uma opção ou valor 
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como resposta. As questões 4 e 5 permitem a escolha de múltiplas opções como resposta. As 

questões 6 e 9.3 permitem a escolha de uma opção de resposta em cada item, sendo que a 

questão 6 apresenta dez itens e a 9.3 apresenta quatro itens. Adiante, descrevemos um pouco 

mais essas questões. 

Na questão 1, solicitava-se que o participante respondesse livremente e de forma 

ligeira qual a idéia que logo lhe aparecia em mente ao ouvir falar em professor, de modo a 

obter algumas representações associadas à figura do professor. 

A questão 2, destinada a mensurar o nível de importância social que o participante 

atribui ao professor, apresentava uma escala intervalar crescente de 0 (nada importante) a 5 

(muito importante), na qual o respondente assinalava o valor que julgava que o professor 

tivesse para a sociedade. 

A questão 3 (satisfação com a escolha do curso) indagava o participante sobre que 

escolha o mesmo faria se houvesse a possibilidade de voltar no tempo e escolher um curso de 

formação. Essa questão apresentou três opções de resposta mutuamente exclusivas: (a) 

escolheria o mesmo curso; (b) escolheria outro curso de licenciatura; e (c) escolheria outro 

curso de formação que não fosse alguma licenciatura. 

A questão 4 foi exclusiva para os participantes que assinalaram os itens b e c da 

questão 3, devendo respondê-la apenas os participantes que, na situação hipotética 

apresentada, não optariam por escolher o mesmo curso de formação que estão realizando. 

Nela, o respondente foi solicitado a referir os fatores que o fariam mudar a escolha de curso, 

caso fosse possível voltar no tempo. Foram apresentados seis itens contendo um fator cada e 

um item com a opção outro, que permitiu que o participante mencionasse livremente uma 

resposta que não tivesse sido contemplada nos itens anteriores. 

A questão 5 teve um formato similar à questão 4, porém, destinou-se a todos os 

participantes e indagou sobre os critérios utilizados por estes para a escolha do curso que 

estavam realizando.   Apresentou oito itens (de a até h) contendo um fator cada, e um item 

com a opção outro. 

A questão 6 foi constituída por dez itens distribuídos nas letras de A a J,  cada um 

contendo uma afirmação sobre um aspecto da profissão docente, sendo intercaladas 

afirmações positivas (favoráveis) e afirmações negativas (desfavoráveis) sobre a profissão. 

Solicitou-se ao participante que mencionasse o grau em que o mesmo concordava ou 
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discordava das afirmações, de acordo com uma escala Likert de cinco pontos (REID, 2003), 

variando de concordo totalmente a discordo totalmente. 

Na questão 7, o participante foi solicitado a responder o que planejava fazer ao obter 

o diploma de licenciatura. Foram apresentadas três opções (itens de a a c) de plano após a 

formatura e fornecida ainda a opção alternativa outro (item d).  

Na questão 8, o participante devia responder, de forma dicotômica (sim ou não), se 

pretendia exercer a profissão de professor em sala de aula. Essa questão, juntamente com a de 

número 9 que se segue, composta pelas questões 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, foi formulada com o intuito 

de averiguar mais diretamente o interesse dos participantes pelo exercício da atividade 

docente. 

As questões 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4, subdivisões da questão 9, foram destinadas 

exclusivamente para participantes que responderam a opção sim na questão 8 (pretensão de 

exercer a docência), portanto não abrangeram a totalidade da amostra da pesquisa. A questão 

9.1 mensurou o período de tempo que o participante pretendia trabalhar em sala de aula em 

três intervalos: até no máximo cinco anos; entre seis e dez anos; e por mais de dez anos. A 

questão 9.3 interpelou o participante sobre como este tendia a se sentir quando pensava no 

futuro como professor; apresentou quatro itens, cada um contendo um par de respostas 

dicotômicas (adjetivos antônimos que expressam sentimentos), devendo o respondente 

assinalar uma opção de resposta em cada item: alegre ou triste; desanimado ou entusiasmado; 

tranquilo ou apreensivo; receoso ou confiante. A questão 9.4 solicitou que o participante 

mencionasse livremente o que esperava de seu futuro exercício da profissão de professor. 

6.4 Procedimentos para análise de dados 

Os dados foram tratados predominantemente com análise estatística descritiva e, nas 

questões abertas e semi-fechadas (dados qualitativos), foi realizada análise de conteúdo como 

proposto por Bardin (2010), em que, após uma leitura flutuante das respostas, classificam-se 

as mesmas em categorias conforme um critério de similaridade percebido entre elas. 

Para a análise dos dados quantitativos foi utilizado o pacote estatístico SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences), que possibilitou a obtenção das estatísticas 

descritivas e a realização de teste para comparação de médias (Teste t de Student para 

amostras independentes).  
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Na análise de dados das questões, o número total de participantes variou para cada 

questão e até para cada item, em alguns casos, devido a alguns fatores: o participante 

responder a questão de forma inválida, sendo anulada sua resposta; o participante não 

responder a questão ou item; o enunciado da questão apresentar alguma restrição de 

participantes que pudessem respondê-la (caso das questões 4, 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4). Assim, em 

cada análise de resultados indicaremos o número total de participantes (N) considerado para 

cada questão ou item. 

Para a análise de dados da questão 6,  foram atribuídos valores às opções de resposta 

aos itens da seguinte forma: discordo totalmente (0), discordo (1), nem concordo, nem 

discordo (2), concordo (3), e concordo totalmente (4). Assim, foi considerada uma escala de 0 

a 4, tornando possível a obtenção das médias dos valores em cada item da questão, de modo a 

observar em que medida as médias se aproximavam da discordância ou da concordância com 

as afirmações dispostas nos itens da questão. 

Ainda outro tratamento de dados foi realizado na questão 6 para permitir a obtenção 

de um valor único que pudesse ser utilizado em comparações entre grupos de participantes. 

Foi realizada uma inversão dos valores dos itens que continham afirmativas desfavoráveis à 

profissão de professor, e em seguida foi feita a somatória dos valores de todos os itens de 

modo a obter um valor único que sinalizasse o nível geral de favorabilidade/desfavorabilidade 

à profissão docente (avaliação da profissão docente), de acordo com os dez aspectos (dez 

itens) mensurados. Assim, a escala de favorabilidade/desfavorabilidade pôde variar de 0 

(avaliação totalmente desfavorável à profissão) a 40 (avaliação totalmente favorável à 

profissão). A partir daí, foi possível comparar os valores da avaliação da profissão docente 

entre dois grupos de participantes, de acordo com as diferenças observadas nas respostas dos 

mesmos a outras questões. Por exemplo, foi possível comparar as médias dos valores de 

avaliação da profissão docente entre os participantes que pretendiam exercer a profissão e os 

que não pretendiam exercê-la (questão 8). 

A fim de poder observar a ocorrência de diferenças entre grupos de participantes 

conforme o tipo de resposta fornecida em determinadas questões, foram realizados testes 

comparativos de médias. Para isso, foi necessário realizar o agrupamento de itens em algumas 

questões, de modo a simplificar os dados e permitir a comparação. Assim, na questão 3, por 

exemplo, sobre a satisfação com a escolha de curso, ao fazer comparações entre grupos de 

participantes, foram agrupadas as respostas dos itens b e c de modo a possibilitar a 
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visualização de dois grupos de participantes: os que assinalaram o item a  (que escolheriam o 

mesmo curso) e os que assinalaram os itens b e c (opções de mudança de curso).  

7 DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS 

Nesta seção, encontram-se descritos os resultados obtidos na pesquisa. Estes são 

apresentados de acordo com os aspectos mensurados conforme constam no quadro 1, disposto 

na seção 4.3.  

7.1 Avaliação da escolha do curso 

Neste tópico, estão incluídos os resultados referentes às questões relacionadas à 

satisfação com a escolha do curso (questão 3), justificativas para uma possível mudança de 

curso (questão 4) e critérios adotados para a escolha do curso atual (questão 5). 

7.1.1 Critérios adotados para a escolha do curso 

Os participantes (N = 117) referiram com maior frequência que utilizaram os 

seguintes critérios para a escolha do curso de licenciatura que estavam realizando: habilidades 

pessoais relacionadas com a profissão (N = 58 ou 49,6%) e empregabilidade, descrita como 

facilidade de encontrar emprego na área (N = 58 ou 49,6%). Outros motivos que obtiveram 

uma frequência considerável de respostas foram: concorrência no vestibular (N = 28 ou 

23,9%), identificação com pessoas significativas que exerciam a profissão de professor (N = 

33 ou 28,2%) e curiosidade sobre o curso, definida como vontade de ampliar os 

conhecimentos a área (N = 31 ou 26,5%). Foram ainda relatados pelos participantes outros 

fatores (N = 12 ou 10,2%) como critérios utilizados para a escolha do curso, a saber: a 

realização de um desejo pessoal (N = 5), a função social da profissão (N = 3), a perspectiva de 

incrementar a carreira (N = 2); resposta não-especificada (N = 1). A tabela 1 sintetiza esses 

resultados, que foram obtidos a partir da análise da questão 5. 
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Tabela 1 – Frequências e percentuais válidos das categorias referentes aos critérios adotados 

para a escolha do curso de Pedagogia Licenciatura. 

Critérios Frequência % válido* 

   

Habilidades pessoais relacionadas com a profissão 

 

58 49,6% 

Empregabilidade 

 

58 49,6% 

Identificação com pessoas significativas que 

exerciam a profissão de professor 

 

33 28,2% 

Curiosidade sobre o curso 

 

31 26,5% 

Concorrência no vestibular 

 

28 23,9% 

Possibilidade de ingressar em outro curso por 

transferência interna 

 

6 5,1% 

Desejo da família 

 

4 3,4% 

Salário do professor 1 0,9% 

   

Outros fatores  12 10,2% 

*Percentual relativo ao número total de respondentes (N) que nessa questão corresponde a 117 participantes. 
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7.1.2 Satisfação com a escolha do curso 

 

Quanto à satisfação com a escolha do curso (questão 3 do instrumento), a maioria (N 

= 75 ou 62,5%)  dos participantes (120 respondentes) afirmou que optaria por realizar o 

mesmo curso de graduação que haviam escolhido, caso lhes fosse possível voltar no tempo 

quanto a essa decisão. No entanto, observa-se que um número considerável (N = 45 ou 

37,5%) de participantes, que corresponde a mais de um terço da amostra, referiu que 

escolheria outro curso de formação, sendo que 30% (N = 36) mencionaram que escolheriam 

outro curso que não fosse licenciatura e 7,5% (N = 9) informaram que decidiriam realizar 

outro curso de licenciatura. Tais resultados mostram que mais de um terço dos participantes 

não estavam plenamente satisfeitos com a escolha do curso de licenciatura em Pedagogia, 

pois mudariam a opção deles se pudessem voltar no tempo. No gráfico 1, pode-se visualizar a 

comparação das frequências obtidas em cada categoria de resposta relativa a essa questão. 

 

Gráfico 1 – Frequências de respostas às categorias relativas à satisfação com a escolha de 

curso. 
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Em relação às respostas dos participantes que referiram preferência por escolher 

outro curso de licenciatura, os cursos mencionados foram psicologia (N = 2), biologia (N = 1), 

educação física (N = 1), fisioterapia (N = 1), história (N = 1), letras (N = 1) e música (N = 1).  

Nas respostas dos participantes que desejariam escolher outro curso de formação que 

não fosse licenciatura, os cursos mencionados com maior frequência como sendo desejáveis 

foram psicologia (N = 9) e direito (N = 7), havendo ainda a alusão dupla à direito ou 

psicologia (N = 1), seguidos de várias outras opções com menor frequência de resposta como 

administração (N = 3) e fisioterapia (N = 3), engenharia (N= 2) e ciências da computação (N 

= 2), ciências contábeis, enfermagem, farmácia, fonoaudiologia, medicina veterinária, 

secretariado, serviço social, turismo, estes últimos com frequência N = 1, e ainda curso da 

área de humanas não especificado (N = 1). Esses resultados sinalizam maior preferência pelos 

cursos de psicologia e direito, que somados correspondem a 17 participantes, o que equivale a 

quase a metade do total de participantes que escolheriam outro curso de formação que não 

fosse uma licenciatura. 

A tabela 2 apresenta as frequências dos fatores apontados como justificativas para a 

possibilidade de mudança na escolha do curso de formação, conforme investigado na questão 

4 do instrumento. 

 

Tabela 2 – Frequências e percentuais das categorias de respostas referentes às justificativas 

para mudança na opção de curso de formação. 

Justificativas Frequência % válido* 

   

Desvalorização social do professor 

 

23 53,5% 

Remuneração não satisfatória do professor 

 

21 48,8% 

Sobrecarga de trabalho do professor 

 

19 44,2% 

Descoberta de outra vocação 9 20,9% 
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Justificativas Frequência % válido* 

 

Frustração com o curso 

 

4 9,3% 

Dificuldade de aprovação nas disciplinas do curso 

 

1 2,3% 

Outros fatores 9 7,5% 

Nota: A questão possibilitava a escolha de mais de uma alternativa de resposta. 

*Percentual relativo ao número total de respondentes da questão (N = 43). 

 

 

Como se pôde observar na tabela 2, os participantes (N = 43) responderam com 

maior frequência os fatores: desvalorização social do professor (N = 23 ou 53,5% das 

respostas válidas); remuneração não satisfatória recebida pelo professor (N = 21 ou 48,8% 

das respostas válidas); e sobrecarga de trabalho do professor (N = 19 ou 44,2% das respostas 

válidas). Outros fatores apontados foram: interesse por outra área (N = 7) – identificação com 

outro curso, vontade anterior de fazer outro curso; falta de aptidão (N = 1); e desejo de ter 

mais capacitação (N = 1).  

Esses resultados mostram que as principais justificativas para a possibilidade de 

mudança na escolha do curso estavam relacionadas a uma visão negativa do status social 

(desvalorização) e das condições de trabalho do professor. Numa posição secundária, 

aparecem os motivos pessoais e a avaliação negativa do curso ou do próprio desempenho 

nele. 

 

7.2 Representações da profissão de professor 

 

7.2.1 Idéias associadas ao professor 

 

Como mostra a tabela 3, ao serem solicitados a mencionar livremente uma idéia 

associada ao professor, os participantes (N = 118) referiram com maior frequência termos 
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relacionados à função de professor (N = 82 ou 69,4%), tais como educador, formador de 

cidadãos, mestre, mediador da aprendizagem, transmissor de conhecimento. Vinte e três 

participantes (19,5%) mencionaram qualidades positivas, a exemplo de esperança, orgulho, 

exemplo, pessoas cultas, respeito, profissão bonita, importante, herói, guerreiro. Catorze 

participantes (11,8%) indicaram qualidades negativas, tais como sofredor, baixo salário, 

profissão difícil, ingrata, tarefa árdua, desvalorização. Sete respondentes (5,8%) usaram 

termos associados a condições ou contexto de trabalho do professor (muito trabalho a fazer, 

sala de aula, crianças, profissão que requer esforço, e outros).  

 

Tabela 3 – Descrição, frequências e percentuais das categorias de resposta relativas a idéias 

associadas ao professor mencionadas pelos participantes. 

Categorias de resposta* Descrição Frequencia % válido**  

função de professor 

 

Respostas que contêm termos que 

se referem ao ato de ensinar, 

formar, educar, ou a qualidades 

técnicas do profissional do ensino 

82 69,40% 

condições ou contexto de 

trabalho 

Respostas que remetem a aspectos 

das condições ou do contexto de 

trabalho do professor 

7 5,80% 

qualidades positivas Respostas que associam aspectos 

positivos ao professor 

23 19,50% 

qualidades negativas Respostas que associam aspectos 

negativos ao professor 

14 11,80% 

*Algumas respostas apresentaram conteúdos que puderam ser agrupados em mais de uma categoria. 

**Percentual considerando um total de 118 respondentes. 

 

7.2.2 Importância atribuída ao professor 

 

Quando questionados acerca do valor que atribuíam à figura do professor na 

sociedade, quase a totalidade dos participantes (96,7% ou 116 respondentes) atribuiu o valor 

máximo de importância ao professor, sendo a média dos escores M = 4,94 (DP = 0,35), numa 

escala intervalar de zero (nada importante) a cinco (muito importante). 
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7.2.3 Avaliações relacionadas à profissão de professor  

 

A tabela 4 apresenta os valores das médias de concordância dos participantes, numa 

escala crescente de 0 (discordo totalmente) a 4 (concordo totalmente), com as afirmações 

dispostas nos itens da questão 6, referentes a avaliações relacionadas à profissão de professor. 

Tabela 4 – Médias de concordância dos participantes com as afirmações sobre avaliações 

relacionadas à profissão de professor. 

Nota: O número total de participantes (N) que responderam os itens da questão variou de 118 a 120. 

*As afirmações correspondem ao conteúdo das avaliações relacionadas à profissão de professor. 

 

Item Afirmações* Média de 

concordância 

(de 0 a 4) 

DP 

A Vai ser fácil eu encontrar emprego como 

professor(a) logo após a formatura 

2,53 0,93 

B Acho que terei pouca chance de obter uma 

remuneração satisfatória com professor(a) 

2,39 1,21 

C Acredito que ficarei realizado(a) pessoalmente em 

ser professor(a) 

2,60 1,18 

D É muito árduo ser professor(a) 3,05 1,06 

E Se meu(minha) filho(a) demonstrasse interesse em 

ser professor(a), eu incentivaria que seguisse essa 

profissão 

2,64 1,13 

F O(a) professor(a) é impotente para produzir a 

mudança necessária na sociedade 

2,26 1,60 

G Cada vez mais percebo que a docência é a minha 

vocação 

2,54 1,11 

H A docência é uma atividade frustrante para quem a 

exerce 

1,42 0,98 

I O(a) professor(a) tem um papel essencial para a 

promoção de mudança social no País 

3,52 0,79 

J O ambiente de trabalho do(a) professor(a) é 

potencialmente estressante 

2,60 1,13 
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Analisando-se as respostas dos participantes quanto às avaliações relacionadas à 

profissão docente descritas na segunda coluna na tabela 4, observa-se que as médias tenderam 

à concordância (valores maiores que 2) com a maioria das afirmações, com exceção da que se 

encontra no item H: A docência é uma atividade frustrante para quem a exerce.  

Percebe-se ainda que houve maior nível de concordância  dos respondentes com as 

afirmações É muito árduo ser professor(a) e O(a) professor(a) tem um papel essencial para a 

promoção de mudança social no País, avaliações que tiveram maiores médias (valores acima 

de 3)  entre os participantes. 

 Classificando-se as afirmativas dos itens da questão 6 em avaliações favoráveis e 

desfavoráveis à profissão docente, observa-se que, se tomada a totalidade da amostra, houve 

concordância dos participantes tanto quanto a afirmativas favoráveis como a afirmativas 

desfavoráveis à profissão de professor, havendo tendência à discordância, como já referido, 

apenas quanto à afirmativa desfavorável A docência é uma atividade frustrante para quem a 

exerce.  

Os gráficos 2 e 3 mostrados a seguir representam as médias dos itens com avaliações 

favoráveis e desfavoráveis, respectivamente, sobre aspectos relacionados à profissão docente.  

  

Gráfico 2 – Médias de concordância com as avaliações favoráveis à profissão de professor 

apresentadas nos itens da questão 6. 

Média de concordância (de 0 a 4) 
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Como se observa no gráfico 2, os participantes tenderam a concordar com as 

avaliações favoráveis à profissão docente, havendo uma concordância ainda maior quanto à 

avaliação relativa à importância do professor para a mudança social, item que alcançou a 

maior média de concordância, confirmando o resultado obtido na questão sobre a importância 

atribuida ao professor. Quanto às demais avaliações favoráveis à profissão docente, dispostas 

nos itens da questão 6, as mesmas tiveram valores de média de concordância bastante 

próximos.  

  

Gráfico 3 – Médias de concordância com as avaliações desfavoráveis à profissão de professor 

apresentadas nos itens da questão 6. 

 

Como se pôde visualizar no gráfico 3, em geral, os participantes tenderam a 

concordar com a maioria das avaliações desfavoráveis à profissão dispostas na questão 6, o 

que indica que esse grupo possui representações negativas sobre vários aspectos da profissão 

docente, incluindo condições de trabalho (ambiente de trabalho, remuneração), e o significado 

do trabalho (a medida em que o trabalho consegue impactar positivamente a vida de outras 

pessoas, tal como produzir mudança na sociedade). Percebe-se ainda um alto índice de acordo 

Média de concordância (de 0 a 4) 
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entre os participantes com a avaliação de a profissão ser árdua, o que se mostra coerente com 

as demais representações negativas mencionadas. 

Um destaque especial merece ser dado a dois resultados observados nos gráficos 2 e 

3. Percebe-se que houve, em média, uma concordância dos participantes tanto com a 

avaliação favorável sobre a importância do professor para a mudança social como também 

com a avaliação desfavorável sobre a impotência do professor para a mudança na sociedade. 

Isto é, os participantes reconhecem que o professor tem um papel essencial para a promoção 

de mudança social no País, porém, percebem que esse profissional é impotente para produzir 

a mudança que a sociedade necessita, sugerindo que há demandas de transformação social que 

estão além do alcance do trabalho do professor. 

Também, somando-se os valores atribuídos pelos participantes aos itens com 

avaliações positivas (favoráveis) à profissão de professor, observa-se que a média 

corresponde a M = 13,88 (DP = 3,14), sendo o valor máximo possível igual a 20 

(concordância total com as afirmativas favoráveis à profissão) e o mínimo igual a 0 

(discordância total às afirmativas favoráveis à profissão). Realizando-se o mesmo 

procedimento com os valores atribuídos pelos participantes aos itens com avaliações 

negativas (desfavoráveis) à profissão docente, obtém-se uma média igual a M = 11,68 (DP = 

3,56). Comparando-se os valores dessas médias, observa-se que ambas tenderam à 

concordância com as afirmações, indicando que os participantes tenderam a concordar tanto 

com os aspectos favoráveis quanto com os desfavoráveis apresentados na questão.  No 

entanto, observa-se que o nível de concordância com as afirmações favoráveis à profissão foi 

ligeiramente maior do que o nível de concordância com as afirmações desfavoráveis, 

sugerindo que as representações de aspectos positivas da profissão estão mais presentes no 

grupo do que as de aspectos negativos.  

7.3 Interesse pela profissão docente 

7.3.1 Plano após a formatura 

Quando questionados acerca do que planejavam realizar logo após a obtenção do 

diploma de licenciatura (questão7), os participantes (N = 114) responderam com maior 

frequência as seguintes opções de plano: Ensinar numa escola de Educação Básica (33,3%), 

Continuar os estudos fazendo um curso (29,8%) e Exercer uma função técnica (28,1%). 
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Como visto, não houve concentração de respostas numa única categoria. Esses resultados 

indicam que aproximadamente um terço dos participantes (33,3%) pretendia iniciar 

imediatamente a atividade da docência, enquanto a maioria (57,9%) pretendia realizar 

atividades fora da docência. Alguns participantes (8,8%) referiram outras respostas à questão, 

sendo que quatro relataram planos simultâneos de ensinar e estudar, e três participantes 

referiram intenção de submeter-se a concurso público. 

Dentre as respostas fornecidas pelos participantes que afirmaram intenção de 

continuar os estudos (item c da questão 7), 11 referiram-se a planos de realizar um curso de 

pós-graduação, oito mencionam outros cursos, tais como outra graduação, curso de Libras ou 

psicanálise, e três respostas apresentaram pretensão de realizar um outro curso de licenciatura. 

7.3.2 Pretensão de exercer a docência e tempo previsto para exercê-la 

As questões 8 e 9 referiam-se explicitamente à intenção de trabalhar como professor. 

Os resultados da questão 8 mostram que 95 (79,8%) dos participantes (N = 119) afirmaram 

que pretendiam exercer a profissão de professor em sala de aula. Dentre esses, foi averiguado 

na questão 9.1, que menos da metade (37 participantes ou 38,9%) relatou que pretendia 

exercê-la por um período maior que dez anos, 28 participantes (29,4%) afirmaram pretensão 

de exercer a atividade de docência por um período de seis a dez anos, e 26 (27,3%) por um 

período de até cinco anos. Esses resultados mostram que mais da metade dos participantes 

(56,7%) pretendia exercer a profissão em sala de aula por um período máximo de dez anos, 

indicando que o interesse pela profissão docente seria temporário, alterando-se no decorrer 

dos anos. Quatro participantes (4,2%) não mencionaram por quanto tempo pretendiam exercer 

a docência. 

7.3.3 Nível de ensino pretendido 

Quanto ao nível de ensino (questão 9.2) em que pretendem trabalhar os participantes 

que relataram intenção de exercer a docência, a Educação Infantil e o Ensino Fundamental 

concentraram a maior parte das respostas, com 35,5% e 32,3% das respostas válidas, 

respectivamente. 11,8% dos participantes que responderam a questão afirmaram que 

pretendem trabalhar em qualquer dos níveis da Educação Básica; 10,8% optaram pelo Ensino 

Superior; 8,6%, por qualquer nível de ensino e 1,1% pelo Ensino Médio. Como se observa, a 

maioria dos participantes que pretendem exercer a docência intenciona lecionar na Educação 
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Básica, especialmente na Educação Infantil e Ensino Fundamental, como é esperado de 

acordo com a habilitação e as finalidades do curso de licenciatura em Pedagogia. Esses 

resultados estão representados no gráfico a seguir. 

 

 

*Percentual de respostas, considerando-se um total de 93 respondentes à questão. 

Gráfico 4 – Frequências das respostas quanto ao nível de ensino pretendido para exercer a 

docência. 

 

7.3.4 Sentimento em relação ao exercício da docência 

 

Ao serem questionados (questão 9.3) sobre o modo como tendem a se sentir quando 

pensam em seu futuro como professor, os participantes que afirmaram que pretendem ser 

professor (N = 95) relataram com maior frequência sentirem-se mais alegres do que tristes, 

mais entusiasmados do que desanimados, mais confiantes do que receosos, e houve quase 

uma igualdade entre os que relataram que tendem a se sentir tranquilos ou apreensivos. 

Entretanto, notou-se nessa questão um número elevado de itens que não foram respondidos 

pelos participantes, o que sugere que o enunciado da mesma possibilitou entendimentos 

diversos sobre a forma de resposta solicitada na questão. Por exemplo, houve participantes 

que responderam apenas um ou alguns itens da questão e outros que responderam conforme 
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esperado, assinalando uma alternativa em cada item, respondendo assim a todos os itens. 

Devido a essa limitação, o número total de respondentes a essa questão variou 

consideravelmente em cada item, conforme mostra a tabela 5. 

 

Tabela 5 – Porcentagens de respostas referentes aos sentimentos em relação ao exercício da 

docência. 

sentimentos positivos sentimentos negativos N de 

referência* 

Tranquilo apreensivo  

50,7 49,3 69 

Confiante receoso  

69,3 30,7 75 

Entusiasmado desanimado  

83,1 16,9 65 

Alegre triste  

96,6 3,4 59 

*Número total de respondentes para cada par de respostas. 

 

7.3.5 Expectativa em relação ao exercício da docência 

Analisando as expectativas que os participantes que pretendem exercer a docência 

têm sobre o futuro exercício profissional como professor (questão 9.4), foi possível a 

organização das respostas em categorias de acordo com o conteúdo das expectativas: 

desempenho profissional (respostas que se referem à atuação do professor); condições de 

trabalho (respostas relacionadas ao contexto de trabalho); sucesso e realização (respostas que 

se referem a resultados positivos da atuação profissional); transformação social (respostas 

que denotam preocupação com a mudança da sociedade). Outras categorias construídas 

foram: continuidade da formação (respostas que apontam para o desejo da formação 

continuada); desejo de mudança (respostas que mencionam desejo de mudança, não 

específico); oportunidades (respostas com expectativas sobre oportunidades na carreira). 
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Houve predomínio de expectativas relacionadas às categorias de transformação social, 

desempenho profissional, condições de trabalho e sucesso e realização. 

 As frequências das categorias, bem como informações complementares relativas à 

questão podem ser vistas na tabela 6. 

 

Tabela 6 – Categorias de resposta relativas às expectativas dos participantes para o futuro 

exercício da profissão de professor: exemplos de respostas, frequências e percentuais válidos. 

Categoria Exemplos enquadrados na categoria Frequência % válido* 

Transformação 

social 

Crescimento do aluno como pessoa; 

melhora do rumo da educação no País; 

fazer diferença na vida do aluno; 

contribuir para a melhoria da qualidade 

da educação; ser um professor 

transformador e formar cidadãos 

críticos; transformar realidades 

25 

 

28,7% 

 

Desempenho 

profissional  

Ser uma profissional qualificada; ser um 

bom professor; exercer minha função 

com excelência; dar o máximo de mim; 

corresponder às expectativas 

22 

 

25,2% 

 

Condições de 

trabalho 

Melhoria do salário; que sejamos mais 

valorizados; ter autonomia em sala de 

aula; condições boas de trabalho 

19 21,8% 

Sucesso e realização Realização pessoal; realização 

profissional; que seja recompensador; 

sucesso na carreira; ter um futuro 

brilhante na carreira profissional; estar 

em paz consigo mesmo 

19 21,8% 

Continuidade da 

formação 

Continuar minha formação para não 

ensinar o resto da vida na educação 

básica; ser professora do ensino 

3 3,4% 
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Categoria Exemplos enquadrados na categoria Frequência % válido* 

superior e não parar de estudar; fazer 

mestrado 

Desejo de mudança 

não especificada 

Mudanças; que a realidade seja 

diferente 

2 2,3% 

Oportunidades Passar em um concurso público; 

oportunidades 

2 2,3% 

Notas: O número total de respondentes (N) da questão foi igual a 87. 

*Houve possibilidade de uma resposta aberta ser enquadrada em mais de uma categoria de acordo com os tipos 

de conteúdos apresentados pela mesma. 

 

7.4 Comparações entre grupos de participantes – diferenças observadas quanto à 

avaliação da profissão docente 

 

Além da análise dos resultados apresentados considerando-se a amostra total, foram 

realizadas outras análises comparativas de grupos de participantes de acordo com as respostas 

obtidas em algumas questões do instrumento, tendo como base hipóteses que foram 

levantadas, a saber:  

a) estudantes que pretendessem exercer a docência avaliariam a profissão de 

professor de modo mais favorável do que os que não tivessem essa pretensão; 

b) estudantes que estivessem mais satisfeitos com a escolha de curso realizada 

avaliariam a profissão de professor de modo mais favorável; 

c) estudantes com alguma experiência na função docente teriam uma avaliação mais 

favorável à profissão de professor. A inserção prévia no campo de atuação da 

docência contribuiria para uma maior percepção das oportunidades profissionais, 

possibilitando uma avaliação mais favorável da profissão docente; 

d) os estudantes que percebessem como positiva uma experiência que houvessem 

tido na função de professor, tal como estágio ou outra atividade semelhante, 

avaliariam a profissão de modo mais favorável do que aqueles que não a 

percebessem tão positivamente.  
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Nesse sentido, buscou-se verificar a existência ou não de diferenças significativas 

entre as médias das respostas da questão 6 (avaliação da profissão de professor – nível geral 

de favorabilidade/desfavorabilidade), de acordo com as seguintes variáveis: pretensão de 

exercer a docência; satisfação com a escolha do curso; experiência na função de professor; 

percepção da experiência na função de professor.  

O gráfico 5 apresenta uma comparação entre as médias de avaliação da profissão 

docente dos participantes conforme as variáveis referidas acima. 

 

  

Gráfico 5 – Comparação das médias da avaliação da profissão de professor (nível geral de 

favorabilidade/desfavorabilidade à profissão) com as respostas relacionadas à pretensão de 

exercer a docência, satisfação com a escolha do curso, experiência na função de professor. 
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Como se observa no gráfico 5, houve significativas variações nas médias de 

avaliação da profissão de professor dos participantes de acordo com as diferenças nas 

respostas a questões relativas à pretensão de exercer a docência, satisfação com a escolha do 

curso e percepção da experiência na função de professor.  A seguir, passaremos a descrever 

mais detalhadamente essas diferenças verificadas. 

7.4.1 Avaliação da profissão de professor e pretensão de exercer a docência 

Os resultados representados no gráfico 6 indicam que os participantes que afirmaram 

que pretendem exercer a docência tiveram maiores médias na avaliação de aspectos da 

profissão docente, isto é, perceberam a profissão de professor de modo mais positivo, com 

avaliações mais favoráveis à profissão do que os participantes que relataram que não 

pretendem exercer a profissão em sala de aula, o que confirma a hipótese da alínea a. 

Percebeu-se, através do teste T para comparação de médias (t = 6,25; gl = 112), que houve 

diferença significativa estatisticamente (P < 0,001) nas médias de avaliação da profissão de 

professor entre os participantes que pretendem exercer a docência (M = 23,55; DP = 4,43) e 

os que não pretendem exercê-la (M = 16, 91; DP = 4,99).  

Os aspectos da profissão docente em que houve diferenças significativas na 

avaliação dos participantes conforme a pretensão ou não de exercerem a docência foram
1
: 

chance de boa remuneração (t = 2,15; gl = 117; P < 0,033); realização pessoal como professor 

(t = 7,38; gl = 116; P < 0,001; facilidade de exercer a profissão, isto é, percepção relativa ao 

nível em que a profissão pode ser exercida sem grandes dificuldades ou arduidade (t = 2,81; 

gl = 116; P < 0,006); vocação para a docência (t = 8,0; gl = 115; P < 0,001); motivação para a 

docência , isto é, percepção sobre o nível em que o exercício da atividade de docência não é 

frustrante (t = 4,59; gl = 116; P < 0,001); e incentivar o ingresso de um(a) filho(a) na 

profissão – avaliação favorável a incentivar o(a) filho(a) a ser professor (t = 1,93; gl = 117; P 

< 0,056). Em todos estes aspectos citados, os participantes que pretendiam exercer a docência 

tiveram médias maiores de concordância com os itens do que aqueles que não pretendem 

exercer a atividade docente. Não houve diferenças significativas estatisticamente entre os 

                                                           
1
 Os aspectos descritos em seguida nesse parágrafo correspondem às variáveis apresentadas nas afirmativas dos 

itens da questão 6 do instrumento.  As afirmativas que apresentam aspectos negativos da profissão estão 

invertidas em seus significados para facilitar a leitura e interpretação dos resultados, uma vez que os valores das 

médias das avaliações desfavoráveis haviam sido invertidos na escala. Assim, nesta seção, todas as afirmativas 

encontram-se dispostas em sua forma positiva, o que facilita a comparação entre os grupos de participantes e 

entre os diferentes aspectos mensurados. 
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participantes que pretendem exercer a docência e os que não pretendem exercê-la, em relação 

aos demais aspectos da profissão dispostos nos itens da questão 6, a saber: facilidade de 

encontrar emprego como professor (t = 1,34; gl = 117; P < 0,18); potência do professor para a 

mudança social (t = - 0,81; gl = 116; P < 0,41); importância do professor para a mudança 

social (t = 1,0; gl = 117; P < 0,32); percepção de o ambiente de trabalho não ser estressante (t 

= 1,19; gl = 117; P < 0,23).  

A tabela 7 compara as médias das respostas da avaliação dos aspectos relacionados à 

profissão de professor desses dois grupos de participantes, que se diferenciam de acordo com 

a pretensão ou não de exercerem a docência. 

 

Tabela 7 – Avaliação da profissão de professor e pretensão de exercer a docência. 

Aspectos de avaliação da 

profissão de professor 

Pretensão de exercer a docência 

(Média de 0 a 4 do nível de 

concordância com as afirmações) 

t 

 

gl P 

Sim  

(Participantes que 

pretendem exercer 

a docência) 

Não 

(participantes que 

não pretendem 

exercer a 

docência) 

M DP M DP 

Chance de boa remuneração 

como professor 

1,7 1,17 1,12 1,19 2,15 117 0,033 

Realização pessoal como professor 2,95 0,92 1,33 1,09 7,38 116 0,001 

Facilidade de exercer a profissão 

de professor 

1,08 1,10 0,41 0,71 2,81 116 0,006 

Favorabilidade a incentivar um(a) 

filho(a) a seguir a profissão 

2,74 1,13 2,25 1,07 1,93 117 0,056 

Vocação para a docência 2,88 0,89 1,21 0,90 8,02 115 0,001 

Motivação para a docência 2,77 0,91 1,83 0,81 4,59 116 0,001 
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7.4.2 Avaliação da profissão de professor e satisfação com a escolha do curso 

 

Em outra comparação realizada entre grupos de participantes em função do tipo de 

resposta à questão 3 do instrumento de coleta de dados, percebeu-se diferenças significativas 

estatisticamente entre a avaliação de aspectos da profissão docente (questão 6) e a satisfação 

dos participantes com a escolha do curso, analisada na questão 3 (t = 6,66; gl = 112; P < 

0,001). 

 Para realizar a comparação das respostas dos participantes que afirmaram que 

escolheriam o mesmo curso que estão realizando (não mudariam a escolha) com as respostas 

dos que escolheriam um outro curso que não o que haviam escolhido (mudariam a escolha), 

foram agrupadas as respostas dos participantes que marcaram na questão 3 os itens b ou c – 

opções  que afirmam uma decisão por não realizar o mesmo curso de graduação que havia 

sido escolhido. Assim, foram comparados os dois grupos de participantes: aqueles que 

marcaram o item a da questão 3 (os que optariam por escolher o mesmo curso que está sendo 

realizado) e aqueles que marcaram os itens b e c da mesma questão (os que optariam por 

escolher um outro curso de graduação, seja de licenciatura ou não).  

Observa-se que os participantes que afirmaram que escolheriam o mesmo curso que 

estavam realizando tiveram uma média maior (M = 24,38; DP = 3,99) na avaliação da 

profissão docente (questão 6), se comparados com os participantes que relataram que 

optariam por mudar de curso (M = 18,62; DP = 5,16). Tal resultado confirma a hipótese da 

alínea b, de que estudantes mais satisfeitos com a escolha do curso avaliariam a profissão de 

modo mais favorável. 

Os aspectos da profissão de professor (itens da questão 6) em que houve diferença 

significativa na avaliação feita entre os participantes que escolheriam o mesmo curso (não 

mudariam a escolha) e os que escolheriam outro curso, seja outra licenciatura ou outro curso 

(mudariam a escolha), foram: chance de boa remuneração (t = 3,3; gl = 118; P < 0,001); 

realização pessoal como professor (t = 5,83; gl = 81,28; P < 0,001); incentivo ao ingresso de 

um(a) filho(a) na profissão – favorabilidade a incentivar o(a) filho(a) a ser professor (t = 4,32; 

gl = 70,55; P < 0,001); vocação para a docência (t = 8,5; gl = 116; P < 0,001); motivação para 

a docência (t = 3,25; gl = 117; P < 0,001); percepção de ambiente de trabalho não ser 

estressante (t = 2,37; gl = 118; P < 0,019). Não houve diferenças significativas 
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estatisticamente entre esses grupos de participantes nos demais aspectos da questão: facilidade 

de encontrar emprego como professor (t = -0,6; gl = 118; P < 0,54); facilidade de exercer a 

profissão (t = 1,5; gl = 117; P < 0,13); potência do professor para a mudança social (t = -0,2; 

gl = 117; P < 0,840); importância do professor para a mudança social (t = 0,38; gl = 118; P < 

0,703). 

A tabela 8 apresenta a comparação entre as médias das respostas desses dois grupos 

de participantes que se diferenciam de acordo com a satisfação ou insatisfação com a escolha 

do curso. 

 

Tabela 8 – Avaliação da profissão de professor e satisfação com a escolha de curso. 

Fatores de avaliação da profissão 

de professor 

Satisfação com a escolha de 

curso  

(Média de 0 a 4 do nível de 

concordância com as afirmações) 

t 

 

Gl P 

Participantes 

que fariam 

opção pelo 

mesmo curso 

 

Participantes 

que fariam 

opção por 

outro curso 

M DP M DP 

chance de boa remuneração como 

professor 

1,88 1,17 1,15 1,14 3,3 118 0,001 

realização pessoal como professor 3,05 0,96 1,86 1,14 5,83 81,2 0,001 

favorabilidade a incentivar um(a) 

filho(a) a seguir a profissão 

3,00 0,89 2,06 1,26 4,32 70,5 0,001 

vocação para a docência 3,08 0,84 1,66 0,92 8,50 116 0,001 

motivação para a docência 2,78 0,97 2,20 0,87 3,25 117 0,001 

percepção de o ambiente de 

trabalho não ser estressante 

1,58 1,16 1,08 1,01 2,37 118 0,019 
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7.4.3 Avaliação da profissão docente e experiência na função de professor 

 

Comparando-se as respostas dos participantes que afirmaram possuir alguma prática 

relacionada à função de professor com aqueles que afirmaram não possui-la (questão 7 da 

seção Dados Sociodemográficos e Curriculares do instrumento), não houve diferenças 

significativas estatisticamente entre esses grupos nas médias de avaliação da profissão de 

professor – questão 6 (t = -0,4; gl = 112; P < 0,68). Esse resultado não confirmou a hipótese 

da alínea c, de que os estudantes com alguma experiência na função docente teriam uma 

avaliação mais favorável à profissão de professor. 

No entanto, analisando-se as respostas quanto à percepção da experiência no papel 

de professor (questão 7.1 da seção Dados Sociodemográficos e Curriculares) entre os 

participantes que afirmaram possuir alguma prática relacionada à função de professor, 

observa-se que os participantes que caracterizaram a experiência como boa ou muito boa 

tenderam a avaliar a profissão de professor de forma mais positiva (M = 23,22; DP = 4,53) do 

que os que caracterizam a experiência como razoável ou muito ruim (M = 17,0; DP = 6,44). 

Tais diferenças verificadas foram significativas estatisticamente (t = 3,54; gl = 80; P < 0,002) 

e confirmam a hipótese da alínea d, segundo a qual os estudantes que avaliassem 

positivamente a experiência tida na função de professor também avaliariam positivamente a 

profissão docente. 

Os participantes que qualificaram a experiência que tiveram no papel de professor de 

modo mais positivo (muito boa ou boa) e os participantes que a qualificaram mais 

negativamente (como razoável ou muito ruim) apresentaram entre si diferenças significativas 

estatisticamente na avaliação dos seguintes aspectos relacionados à profissão de professor 

(itens da questão 6 do instrumento): realização pessoal como professor (t = 5,45; gl = 84; P < 

0,001); incentivo ao ingresso de um(a) filho(a) na profissão (t = 2,17; gl = 84; P < 0,032); 

vocação para a docência (t = 4,39; gl = 84; P < 0,001); motivação para a docência (t = 2,56; gl 

= 84; P < 0,012); e percepção de o ambiente de trabalho não ser estressante (t = 2,06; gl = 85; 

P < 0,042). Já nos outros aspectos da questão (facilidade de encontrar emprego, chance de boa 

remuneração, facilidade de exercer a profissão de professor, potência do professor para a 

mudança social e importância do professor para a mudança social), as diferenças observadas 

entre esses dois grupos de participantes não foram significativas estatisticamente. 
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A tabela 9 apresenta a comparação entre as médias das respostas desses dois grupos 

de participantes que se diferenciam em função de avaliarem positivamente ou negativamente 

a experiência que tiveram no papel de professor.  

 

Tabela 9 – Avaliação da profissão docente e percepção da experiência no papel de professor. 

Fatores de avaliação da profissão de 

professor 

Percepção da experiência no 

papel de professor  

t gl P 

(Média de 0 a 4 do nível de 

concordância com as afirmações) 

Positiva (boa 

ou muito boa) 

Negativa 

(razoável ou 

muito ruim) 

M DP M DP 

realização pessoal como professor 2,87 1,02 1,31 1,07 5,45 84 0,001 

favorabilidade a incentivar um(a) 

filho(a) a seguir a profissão 
2,66 1,17 1,93 1,22 2,17 84 0,032 

vocação para a docência 2,74 1,00 1,50 1,09 4,39 84 0,001 

motivação para a docência 2,62 0,99 1,93 0,85 2,56 84 0,012 

percepção de o ambiente de trabalho 

não ser estressante 
1,47 1,19 0,81 1,04 2,06 85 0,042 

 

Esses resultados sugerem que os participantes que avaliaram de forma positiva uma 

experiência tida na função de professor poderão ter maior interesse pelo exercício dessa 

profissão do que aqueles que avaliaram negativamente essa experiência. 
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8 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

O presente trabalho objetivou analisar as representações sociais que estudantes de 

licenciatura em Pedagogia têm sobre a profissão docente e o interesse dos mesmos em relação 

ao futuro exercício profissional.   

Nesta seção, passaremos a discutir os resultados encontrados na pesquisa, levando 

em consideração as variáveis definidas para estudo, a saber: avaliação da escolha do curso; 

representações sociais da profissão de professor; interesse pela profissão docente. 

8.1 Avaliação da escolha do curso 

8.1.1 Critérios adotados para a escolha do curso 

Dentre os critérios adotados para a escolha do curso mais frequentemente apontados 

pelos estudantes, observa-se que os relacionados à facilidade de encontrar emprego na área 

(empregabilidade), a concorrência no vestibular e a identificação com pessoas que exerciam 

a profissão de professor assemelham-se aos encontrados por Narvaes (2004) em sua pesquisa 

qualitativa com professoras em formação de um curso de Pedagogia. 

Outro critério bastante apontado foram as habilidades pessoais relacionadas com a 

profissão, o que pode ser associado à percepção sobre a auto-eficácia profissional, que 

envolve crenças do indivíduo sobre sua capacidade de exercer com sucesso uma profissão, 

como referido por Teixeira e Gomes (2005). No estudo desses autores, a auto-eficácia 

profissional mostrou-se uma variável preditora da decisão de carreira e também um fator que 

contribui para o otimismo dos formandos quanto ao estabelecimento na profissão, ou seja, 

para a percepção pessoal de oportunidades profissionais. Também Bardagi, Lassance e 

Paradiso (2003) observaram em seu estudo com universitários em fase intermediária de curso 

que a identificação pessoal com a área foi o motivo principal para a satisfação com a escolha 

da profissão, sendo fatores secundários o mercado de trabalho favorável e a boa estrutura do 

curso. De acordo com as mesmas, “estar comprometido com a escolha em termos vocacionais 

promove uma avaliação mais otimista das possibilidades, relativiza as dificuldades eventuais 

para obtenção de resultados e promove um maior bem-estar psicológico” (Ibid., 2003, p.162). 

As habilidades pessoais relacionadas com a profissão são um fator que também pode 

ser entendido como auto-avaliação positiva sobre a existência de vocação para a profissão 
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docente, que, por sua vez, está associada ao conteúdo do trabalho, mais especificamente, à 

significação do trabalho percebida (nível em que o trabalhador o percebe como significativo), 

categorias de análise empregadas no modelo de Hackman e Oldhan (1975 apud KILIMNIK, 

1998). Na presente pesquisa, um fator relacionado ao contexto da profissão, a saber, a 

empregabilidade, obteve uma freqüência considerável nas respostas dos participantes relativas 

aos critérios utilizados para a escolha do curso. De acordo com o modelo teórico desses 

autores, a insatisfação com variáveis de contexto está associada à redução do interesse do 

trabalhador pelo trabalho. Já a presença de variáveis de conteúdo relaciona-se com maiores 

níveis de motivação interna e a satisfação no trabalho. Nesse sentido, a pesquisa realizada 

indicou que tanto fatores ligados à dimensão de conteúdo como fatores ligados ao contexto de 

trabalho foram escolhidos pelos estudantes como critérios para a decisão de realizar o curso 

de licenciatura em Pedagogia. No entanto, uma variável de contexto importante obteve a 

menor freqüência de respostas entre os participantes: a remuneração. O fator salário do 

professor quase não foi apontado como critério utilizado para a escolha do curso. Tal 

constatação, a nosso ver, pode favorecer um maior desinteresse (ou insatisfação) por parte dos 

estudantes quanto à possibilidade de exercício dessa profissão. 

8.1.2 Satisfação com a escolha do curso 

A pesquisa verificou que mais de um terço dos participantes (37,5%) relataram que 

escolheriam um outro curso de formação, caso pudessem voltar no tempo, e destes, a maior 

parte mencionou que faria um curso que não fosse licenciatura. Resultados semelhantes a 

esses foram encontrados em outros estudos  sobre a satisfação de professores com a profissão. 

 Gomes e colaboradores (2006) verificaram a existência de alto nível de insatisfação 

com a profissão entre professores portugueses e observaram que mais de 25% deles não 

optaria pela docência se tivessem uma nova oportunidade de escolha de um curso de 

graduação.  

Também na pesquisa da UNESCO (2004), realizada com ampla amostra de 

professores brasileiros, embora a maioria deles estivessem satisfeitos com a profissão, 

observou-se a presença de insatisfação, pois 36,6% mostraram-se insatisfeitos ou menos 

satisfeitos com a profissão do que no início da carreira. 

Comparando os resultados encontrados na presente pesquisa com os obtidos por 

Bardagi e Boff (2010) com universitários de diversas áreas em fase de conclusão de curso, 
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observa-se que o percentual de participantes que referiram estar pouco satisfeitos ou 

insatisfeitos com a escolha do curso foi de 27,2%, porcentagem menor que a encontrada neste 

estudo, relativa ao número de estudantes de licenciatura em Pedagogia que optariam por outro 

curso de graduação.  De acordo com Bardagi e Hutz (2010), a insatisfação com o curso entre 

os alunos na fase intermediária e final da graduação pode ocorrer devido à menor idealização 

da carreira e ao maior contato com a realidade profissional que eles experimentam nesse 

período. 

Percebe-se que, apesar de os estudos se diferenciarem quanto à natureza dos 

participantes e às metodologias utilizadas, há evidências de que professores e estudantes de 

licenciatura reconheçam-se numa mesma situação relativa às condições da profissão docente 

na atualidade. Pode-se cogitar a possibilidade de que uma percepção negativa acerca do 

contexto em que estão inseridos os professores, incluindo o salário e as condições de trabalho, 

seja a base para a insatisfação de boa parte dos estudantes com a escolha do curso de 

licenciatura.  

8.1.3 Justificativas para mudança na opção de curso 

Analisando-se as justificativas mais referidas pelos participantes para a insatisfação 

com a escolha do curso, a saber, desvalorização social do professor, remuneração não 

satisfatória e sobrecarga de trabalho do professor, observa-se que estes fatores estão 

coerentes com os resultados encontrados no estudo de Tartuce e colaboradores (2010), sobre a 

atratividade da carreira docente para estudantes do ensino médio, e também são evidenciados 

nos estudos sobre a insatisfação dos professores com a profissão (GOMES et al., 2006; 

LÜDKE; BOING, 2004). Além disso, de acordo com o modelo de Hackman e Oldhan (1975 

apud KILIMNIK, 1998), constituem-se em dimensões que apontam para o contexto do 

trabalho e que, como já referido, têm o potencial de reduzir o interesse pelo trabalho. 

8.2 Representações da profissão de professor 

8.2.1 Idéias associadas ao professor 

Observando-se os resultados relacionados às idéias que os participantes associaram à 

figura do professor, vê-se que predominaram representações positivas, muitas das quais 

valorizam a importância desse profissional. Já as representações negativas fazem alusão a 
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sofrimento, condições de trabalho e desvalorização, aspectos que se relacionam com o 

contexto de trabalho, que mais uma vez se apresenta como desfavorável. Este último tipo de 

representações também foi encontrado em outros estudos que evidenciaram as características 

de profissão difícil, cansativa e que exige muito (TARTUCE; NUNES; ALMEIDA, 2010). 

8.2.2 Importância atribuída ao professor 

Os resultados referidos no parágrafo anterior mostram-se coerentes com a avaliação 

feita pelos participantes acerca do quanto consideram a figura do professor importante para a 

sociedade, havendo quase unanimidade na atribuição do valor máximo a esse profissional. 

Essa avaliação da importância do professor assemelha-se à que foi realizada por estudantes 

concluintes do ensino médio, no estudo de Tartuce, Nunes e Almeida (2010), os quais embora 

não se sentissem atraídos pela docência, em especial, pelas séries iniciais do ensino 

fundamental, consideravam a figura do professor muito importante. 

8.2.3 Avaliações relacionadas à profissão de professor 

Analisando os resultados das avaliações sobre a profissão de professor com base no 

modelo proposto por Hackman e Oldhan (1975 apud KILIMNIK, 1998), percebe-se que os 

itens avaliados de modo mais positivo pelos participantes estão relacionados ao conteúdo do 

trabalho da profissão docente, tais como: ter a docência como vocação pessoal, realização 

pessoal como professor, importância do professor para a mudança social. Já os itens 

relacionados ao contexto do trabalho na profissão tenderam a receber avaliações mais 

negativas dos participantes, a saber: pouca chance de boa remuneração, ambiente de trabalho 

estressante e profissão árdua. No entanto, dois itens se destacaram como exceções a essa 

tendência: facilidade de encontrar emprego como professor, aspecto relacionado ao contexto 

da profissão que recebeu uma avaliação positiva dos participantes; e impotência do professor 

para a mudança necessária na sociedade, aspecto relacionado ao conteúdo da profissão que 

obteve uma avaliação mais negativa, visto que os participantes tenderam a concordar com 

essa afirmação que reflete um aspecto desfavorável à profissão docente. 

Já a concordância dos participantes com o item relativo à atitude de incentivar um 

filho para ser professor parece refletir a avaliação positiva dos aspectos relativos ao conteúdo 

do trabalho docente, indicando que, apesar de perceberem diversos aspectos desfavoráveis, 



78 
 

especialmente quanto ao contexto da profissão, os estudantes têm uma atitude favorável à 

mesma.  

Outro resultado que merece destaque é o elevado nível de concordância dos 

participantes com a afirmação sobre a importância do professor para a mudança social, que 

obteve o maior escore entre todos os itens da questão relativa à avaliação sobre aspectos 

relacionados à profissão de professor, o que ratifica a importância que os estudantes atribuem 

à figura do professor para a sociedade e aponta para a função social dessa profissão, que, 

embora carecendo ser valorizada socialmente, na percepção dos participantes, é ao mesmo 

tempo avaliada como sendo de grande relevância social. De acordo com Cavaco (1999), 

O sentido social encontrado na profissão pode também contribuir para atenuar o 

choque entre as expectativas de uma identidade profissional preestabelecida e as 

condições reais de trabalho, ajudando a questioná-los com pertinência e a resolver 

as dificuldades mantendo o docente, em si mesmo, uma confiança suficientemente 

grande para considerar qualquer experiência vivida como importante desde que a 

partir dela se aprenda e se cresça como indivíduo, fazendo-se e definindo-se (Ibid., 

p. 179). 

A função social do professor, despontando como o aspecto da profissão mais 

percebido como positivo pelos estudantes, sugere exercer influência considerável no interesse 

pela docência. Destaca-se que é um fator ligado ao significado do trabalho, isto é, ao nível em 

que ele tem impacto sobre a vida de outras pessoas (HACKMAN; OLDHAM, 1975). Esse 

resultado mostra-se congruente com os achados de Kyriacou e Kunc (2007), que observaram 

que uma parcela signiticativa dos estudantes de sua pesquisa consideravam o trabalho de 

professor como socialmente relevante e sentiam-se orgulhosos pelo êxito de seus alunos. 

Ainda analisando a avaliação dos estudantes quanto aos aspectos relacionados à 

profissão docente, percebe-se um contraste entre a afirmação dos mesmos sobre a importância 

do professor para a mudança social e a percepção de impotência do professor para a mudança 

necessária na sociedade. Tal constatação sugere que, embora reconheçam o valor do professor 

para a sociedade, os estudantes compreendem que a atuação desse profissional não é 

suficiente para efetuar mudanças necessárias na sociedade.  
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8.3 Interesse pela profissão docente 

8.3.1 Plano após a formatura 

Sobre os resultados relativos aos planos imediatamente posteriores à formatura, 

33,3% dos participantes pretendia ensinar na Educação Básica, 29,8% intencionavam 

continuar os estudos e 28,1% planejava exercer uma função técnica. Comparando esses 

resultados com os encontrados por Bardagi e Boff (2010) em sua pesquisa com estudantes de 

diversos cursos de uma universidade brasileira, vê-se que são semelhantes: 51,5% dos 

estudantes no estudo das autoras desejavam encontrar um emprego na profissão e 36,4% 

planejavam continuar os estudos.  

Uma vez que no curso de licenciatura em Pedagogia ofertado pela universidade em 

que a presente pesquisa foi realizada há a possibilidade de o graduado exercer tanto a 

docência como atividades técnicas (gestão, supervisão, orientação educacional e outras), os 

estudantes se dividem na preferência por um desses nichos de atuação profissional. 

8.3.2 Pretensão de exercer a docência e tempo previsto para exercê-la 

Os resultados desta pesquisa apontaram que a maioria (79,8%) dos participantes 

pretendia exercer a profissão de professor em sala de aula, mas ao serem questionados por 

quanto tempo exerceriam essa atividade apenas 38,9% afirmaram que pretendiam exercê-la 

por mais de dez anos. O estudo da UNESCO (2004) com professores brasileiros mostrou que 

a porcentagem de professores que aspiravam permanecer pelos próximos cinco anos na 

função atual na mesma escola ou em outra instituição foi de 56,7%, enquanto 25,5% 

desejavam realizar outra atividade profissional na área educacional, 10,7% almejavam 

dedicar-se a outra profissão e 7,1% pretendiam ocupar cargos de direção e administração 

escolar. Essas diferenças nas aspirações profissionais evidenciam que, boa parte dos 

professores tem outros interesses que não o exercício da docência para um futuro próximo. 

Dessa forma, parece haver uma tendência à redução do interesse pelo exercício da atividade 

docente na medida em que acontece o ingresso na carreira. 

Outro aspecto a salientar é que, apesar de haver a princípio uma proporção 

considerável de estudantes dispostos a exercer a profissão de professor em sala de aula, 

observa-se que a porcentagem dos que na presente pesquisa intencionam atuar nessa atividade 

por mais que dez anos é consideravelmente menor que a encontrada por Kyriacou e Kunc 
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(2007) em seu estudo com estudantes de um curso de capacitação para a docência na 

Inglaterra, no qual esse percentual variou de 78%, no início do ano, a 69% no final do ano 

letivo. Tal constatação é preocupante, pois revela um baixo interesse dos licenciandos por 

uma atuação mais duradoura na docência. 

8.3.3 Nível de ensino pretendido  

Levando-se em consideração o nível de ensino em que os estudantes dispostos a 

exercer a docência pretendem atuar, embora a maioria optasse pela Educação Básica (seja 

Educação Infantil, Ensino Fundamental ou Médio), que corresponde a 80,7%, percebe-se que 

uma parcela desses alunos (10,8%) tinha intenção de lecionar no Ensino Superior, sinalizando 

que do total de interessados na docência nem todos se mostraram atraídos pelos níveis de 

ensino que seriam mais congruentes com a habilitação do curso e que possibilitariam uma 

atuação mais imediata à conclusão da graduação, sem a necessidade de exigência de outras 

qualificações.  

8.3.4 Sentimentos em relação ao exercício da docência 

Nota-se que os participantes que pretendiam exercer a docência relataram com maior 

freqüência sentirem-se alegres e entusiasmados em relação ao futuro como professor, dentre 

as demais categorias de sentimento que lhes foram apresentadas. Depreende-se daí que eles se 

encontram motivados para o exercício da profissão em sala de aula. 

8.3.5 Expectativas em relação ao exercício da docência 

Em relação às expectativas que têm os estudantes interessados em lecionar, percebe-

se que as respostas com maior freqüência referiram-se a expectativas de poder contribuir para 

a transformação social, isto é, melhoria da educação, formação de cidadãos e crescimento dos 

alunos. Em segundo lugar na freqüência de respostas, estão expectativas de um bom 

desempenho profissional e em terceiro, as relativas à melhoria das condições de trabalho e ao 

sucesso e realização profissional. Aqui, mais uma vez se confirma que a função social da 

profissão de professor é um aspecto bastante considerado pelos estudantes, favorecendo o 

interesse dos mesmos pela docência.  
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8.4 Comparações entre grupos de participantes – diferenças observadas quanto à 

avaliação da profissão docente 

 

Em vários aspectos, avaliações dos participantes quanto à profissão de professor 

diferenciaram-se de acordo com a pretensão ou não de exercerem a docência, a satisfação ou 

insatisfação com a escolha do curso e a percepção positiva ou negativa sobre a experiência no 

papel de professor. Porém, três avaliações relacionadas à profissão docente não tiveram 

diferenças significativas estatisticamente nas respostas dos participantes em função dessas 

variáveis. Foram as avaliações referentes aos aspectos da: facilidade de encontrar emprego 

como professor; potência do professor para a mudança social; e importância do professor para 

a mudança social. A ausência de diferenças consideráveis nessas avaliações em função 

daquelas variáveis sinaliza que tende a haver consenso entre os estudantes quanto à percepção 

desses aspectos, independentemente de pretenderem exercer a docência, de estarem satisfeitos 

ou não com a escolha do curso e de perceberem como positiva ou negativa a experiência na 

função de professor. Assim, observou-se que os participantes tenderam a avaliar de modo 

positivo a facilidade de encontrar emprego como professor e a importância do professor para 

a mudança social; por outro lado, frequentemente avaliaram negativamente a potência do 

professor para realizar a mudança necessária na sociedade, tendo em vista que os estudantes 

concordaram com a afirmação da impotência do professor para tal. 

Em relação às hipóteses que foram consideradas na pesquisa, os resultados apoiaram 

aquelas que previam que a avaliação da profissão docente tenderia a ser mais positiva dentre 

os alunos que pretendessem exercer a profissão de professor, dentre os que estivessem mais 

satisfeitos com a escolha do curso (os que não optariam por mudança na escolha de curso), e 

dentre os que percebessem de modo positivo a experiência tida na função de professor.  

Os resultados não apoiaram a hipótese de que os estudantes que tivessem alguma 

experiência de desempenho da função docente teriam uma avaliação mais positiva da 

profissão de professor, e demonstraram não haver diferenças estatisticamente significativas 

entre os que possuíam a experiência e entre os que não a possuíam. Assim, para esse grupo, a 

inserção prévia no campo de atuação da docência, por si só, parece não influenciar numa 

representação mais positiva da profissão de professor, porém, quando a avaliação dessa 

experiência na função docente mostra-se positiva, a representação dessa profissão também 

tende a ser positiva. Percebe-se, dessa forma, a importância da qualidade das experiências tal 
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como estágio em docência para uma percepção positiva dos aspectos que envolvem a 

profissão de professor. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com Álvaro e Garrido (2006, p. 288), na perspectiva de Moscovici, “as 

atitudes relacionadas com um objeto da realidade social são, de qualquer maneira, o resultado 

de representações prévias sobre esse objeto”. Observa-se que as avaliações dos estudantes 

quanto à profissão de professor denotam representações sociais favoráveis em relação a 

alguns aspectos, especialmente ligados ao conteúdo do trabalho, e desfavoráveis em outros, 

relacionados principalmente ao contexto de trabalho da profissão.  

Em geral, os estudantes consideraram a figura do professor muito importante para a 

sociedade, embora não sendo tão valorizada socialmente, fator que surgiu na pesquisa como 

uma das principais justificativas para a insatisfação com a escolha do curso de Pedagogia 

Licenciatura. 

A função social da profissão de professor foi um fator indicado de forma positiva 

pelos estudantes tanto nas avaliações sobre essa profissão quanto nas expectativas dos 

mesmos em relação ao futuro exercício da docente, e ainda apareceu dentre os motivos que 

levaram à escolha do curso de formação. Depreende-se dessas considerações que a função 

social do professor contribui para o interesse dos estudantes por essa profissão.  

Imagens relatadas por alguns participantes parecem retratar a ambiguidade contida 

na representação do professor, tal como as de herói e de sofredor. Considerando os resultados 

encontrados no estudo, podemos sugerir que a imagem de “herói”, deva-se à relevante função 

social exercida pelo professor, e a de “sofredor”, seja devida às condições de trabalho a que se 

encontra submetido.  

 Percebeu-se na pesquisa que, embora a maioria dos estudantes tivesse manifestado 

pretensão de exercer a profissão de professor, o interesse pelo exercício da docência diluiu-se 

em relação aos níveis de ensino pretendidos e também em relação aos planos para o início da 

carreira (plano logo após a formatura). Além da função de docência, houve os que pretendiam 

exercer uma função técnica na área da Pedagogia ou continuar os estudos. Também, o número 
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de interessados na atividade docente se distribuiu de acordo com o tempo pretendido para 

permanência nessa função, sendo que menos da metade pretendia permanecer mais de dez 

anos ensinando em sala de aula, o que sugere que o interesse pela docência tende a ser 

temporário para esses estudantes. 

Tais considerações apontam para a necessidade de melhoria das condições de 

trabalho da profissão de professor a fim de favorecer o ingresso e a permanência dos 

estudantes na carreira docente. 

O estudo também tornou possível a visualização de fatores que contribuem para o 

desinteresse pelo exercício da profissão docente, os quais estão relacionados principalmente 

com as condições de trabalho e o contexto de desvalorização social. Essa análise pode ser útil 

para a formulação de políticas de formação de professores que se preocupem em abranger não 

só a qualidade dos cursos de graduação, mas também o resgate da valorização social desse 

grupo profissional. 

Embora a representação de que o professor tem importante função social contribua 

para o interesse ou admiração pela profissão, é preciso destacar que apenas esse aspecto não é 

suficiente para o ingresso de estudantes na mesma, e tampouco para a perspectiva de 

permanência nessa carreira. 

Dez anos após o Plano Nacional de Educação (PNE) haver traçado diretrizes, 

objetivos e metas para a valorização do magistério a fim de que fossem implementadas no 

prazo de uma década, percebe-se que ainda há muito a ser feito para que a docência seja uma 

atividade profissional atraente e representada como sendo uma profissão valorizada 

socialmente. 

É importante salientar que a pesquisa realizada apresenta restrições quanto a seu 

poder de generalização dos resultados para cursos de outras universidades, bem como para 

outros cursos de licenciatura, tendo em vista as limitações metodológicas. Apesar de não 

poder ser generalizada para outros contextos, percebe-se a semelhança dos resultados obtidos 

com vários outros estudos revisados, realizados no Brasil ou em outros países. Sugere-se a 

realização de novas pesquisas que investiguem o interesse de estudantes de outros cursos de 

licenciatura.  
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ANEXO A – Questionário utilizado para coleta de dados 

1) Responda rápido: Quando você ouve falar em professor, qual a idéia que vem logo à sua 

mente? 

____________________________________________________________________________ 

 

2) Mencione, numa escala crescente de 0 a 5, o quanto você considera a figura do professor 

importante para a sociedade. Marque um X no número correspondente ao valor que você 

atribui: 

(nada importante)   0               1                2                 3                 4                 5   (muito importante) 

 

3) Se você pudesse voltar no tempo e escolher um curso de formação, você: 

 

a) (    ) escolheria o mesmo curso de licenciatura que realiza atualmente. 

b) (    ) escolheria outro curso de licenciatura. Qual? ________________________________ 

c) (  ) escolheria outro curso de formação que não fosse alguma licenciatura. Qual? 

________________________________________________________________________ 

 

4) Se você marcou a letra “a” na questão anterior, pule para a questão 5. Apenas se você 

marcou a letra “b” ou a letra”c” da questão anterior, responda: Quais os fatores que lhe 

fariam mudar a escolha do curso, caso pudesse voltar no tempo? Marque a(s) alternativa(s) 

que desejar. 

 

a) (    ) descoberta de outra vocação 

b) (    ) remuneração não satisfatória recebida pelo professor  

c) (    ) frustração com o curso  

d) (    ) desvalorização social do professor 

e) (    ) dificuldade de aprovação nas disciplinas do curso de licenciatura em Pedagogia  

f) (    )  sobrecarga de trabalho do professor  

g) (    ) Outro.:_______________________________________________________________ 

 

5) Relembrando o momento em que você optou por realizar seu curso atual de licenciatura, que 

critérios você usou para a escolha? Marque a(s) alternativa(s) que desejar. 

 

a) (    ) as habilidades pessoais relacionadas com a profissão 

b) (    ) desejo da família 

c) (    ) salário do profissional da área 

d) (    ) possibilidade de ingressar em outro curso por transferência  interna  

e) (    ) empregabilidade (facilidade de encontrar emprego na área) 

f) (    ) concorrência no vestibular 

g) (    ) identificação com pessoas significativas que exerciam a profissão de professor 

h) (    ) curiosidade sobre o curso (vontade de ampliar os conhecimentos na área) 

i) (    ) Outro: _______________________________________________________________ 
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6 ) Informe o quanto você concorda ou discorda das afirmações abaixo, marcando, para cada 

item um X na coluna correspondente à sua opinião sobre a afirmação. Siga a escala de acordo 

com o grau de concordância ou discordância, variando de “concordo totalmente” a “discordo 

totalmente” da afirmação correspondente.  
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A Vai ser fácil eu encontrar emprego como 

professor(a) logo após a formatura. 

     

B Acho que terei pouca chance de obter uma 

remuneração satisfatória como professor(a). 

     

C Acredito que ficarei realizado(a) pesssoalmente 

em ser professor(a). 

     

D É muito árduo ser professor(a).      

E Se meu(minha) filho(a) demonstrasse interesse 

em ser professor(a), eu incentivaria que 

seguisse essa profissão. 

     

F O(a) professor(a) é  impotente para produzir a 

mudança necessária na sociedade.  

     

G Cada vez mais percebo que a docência é a 

minha vocação. 

     

H A docência é uma atividade frustrante para 

quem a exerce. 

     

I O(a) professor(a) tem um papel essencial para 

a promoção de mudança social no País. 

     

J O ambiente de trabalho do(a) professor(a) é 

potencialmente estressante. 
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7) O que você planeja fazer logo após obter o diploma de licenciatura? Marque a opção principal. 

 

8) Você pretende exercer a profissão de professor em sala de aula? 

(    ) Sim           (    ) Não 

 

9) Responda apenas se você marcou “sim” na pergunta anterior: 

 

9.1) Por quanto tempo você pretende trabalhar em sala de aula? 

(   ) até no máximo 5 anos     (    ) entre 6 e 10 anos     (    ) mais de 10 anos 

 

9.2) Com qual nível de ensino você pretende trabalhar? Marque a opção principal. 

 

a) (     ) Educação Infantil 

b) (     ) Ensino Fundamental 

c) (     ) Ensino Médio 

d) (  ) Qualquer dos níveis da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino 

Fundamental ou Médio) 

e) (     ) Ensino Superior 

f) (     ) Educação Profissional 

g) (     ) Qualquer um dos níveis, não tenho preferencia 

 

9.3) Quando você pensa no seu futuro como professor, como você tende a se sentir? 

Escolha uma opção em cada item, para cada par de respostas. 

 

a.  (    ) alegre (    ) triste 

b.  (    ) desanimado (    ) entusiasmado 

c. (    ) tranquilo  (    ) apreensivo 

d. (    ) receoso (    ) confiante 

 

9.4) O que você espera de seu futuro exercício da profissão de professor? 

__________________________________________________________________________ 

a. (    ) Ensinar numa escola de Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental ou 

Médio); 

b. (    ) Exercer uma função técnica, tais como orientação educacional, gestão, supervisão, 

assessoramento pedagógico, desenvolvimento de projetos, inspeção escolar; 

c. (    ) Continuar os estudos fazendo um curso. Qual? ________________________________  

d. (    ) Outro: _________________________________________________________________ 
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DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS E CURRICULARES 

1) Idade: ____ anos 

2) Sexo: (    ) Feminino      (    ) Masculino 

3) Turno de seu curso de Pedagogia Licenciatura:           (    ) Diurno       (    ) Noturno 

4) Período curricular em que se encontra:  

(    )1º   (    )2º     (    )3º   (    ) 4º   (    ) 5º   (    ) 6º   (    ) 7º   (    )8º     (    )9º    (    )10º 

5) Possui ou está cursando outro curso de formação?  

(    ) Sim         Qual? ____________________________________________________________ 

(    ) Não 

6) Você exerce atualmente atividade profissional? 

(    ) Sim         Qual? ____________________________________________________________ 

(    ) Não 

7) Você já teve alguma prática relacionada à função de professor? Caso positivo, informe qual 

ou quais foram. 

(    ) Sim        Qual (quais)?_______________________________________________________ 

(    ) Não   

7.1) O que você achou dessa(s) experiência(s)? 

(    ) muito boa            (    ) boa            (    ) razoável            (    ) muito ruim 

8) Gostaria de fazer alguma consideração a respeito desta pesquisa? Utilize as linhas abaixo. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Obrigada pela sua participação! 

Denise Freitas Brandão – pesquisadora 

nise.fb@ig.com.br 
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ANEXO B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA SOCIAL 

 

A pesquisa intitulada Você quer ser professor? – Um estudo sobre o interesse de 

licenciandos em Pedagogia pela profissão docente tem como objetivo analisar as percepções 

que estudantes de licenciatura em Pedagogia têm acerca da profissão docente e as 

expectativas dos mesmos quanto ao futuro exercício profissional. O procedimento adotado 

para a realização dessa pesquisa será a aplicação de um questionário, com duração média de 

15 minutos. 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  

Eu,__________________________________________________________________

___, R.G.:________________________________, declaro ter conhecimento dos objetivos da 

pesquisa conduzida por Denise Freitas Brandão, R. G. 3.058.757-3 SSP/SE, aluna do curso de 

Mestrado em Psicologia Social da Universidade Federal de Sergipe, a qual pode ser contatada 

pelo e-mail nise.fb@ig.com.br e pelo telefone (79) 3251-2641, sob orientação da Profª Drª 

Maria Benedita Lima Pardo.  

Concordo com a divulgação dos resultados dessa pesquisa em reuniões científicas, 

sendo garantido sigilo quanto a minha participação e/ou identificação de minhas respostas. 

Estou também ciente de que posso abandonar minha participação na coleta de dados no 

momento em que assim o desejar ou se houver qualquer dúvida a respeito dos procedimentos 

adotados durante a condução da pesquisa.  

Ao assinar este termo, passo a concordar com a utilização das informações para os fins 

a que se destina, salvaguardando as diretrizes das Resoluções 196/96 e 304/2000 do Conselho 

Nacional de Saúde, desde que sejam respeitadas as restrições acima enumeradas.  

  

Nome: ___________________________________________________________________ 

Assinatura:________________________________________________________________ 

Assinatura do/a responsável pela pesquisa:________________________________________ 

  

São Cristóvão, ............. de .............................. de 2012 


