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Resumo          

A maneira que o professor é apresentado pela mídia e o desprestígio social que enfrenta 

nos leva a pensar, como a profissão docente é encarada pelas pessoas, governantes e 

pelos próprios docentes e licenciandos. O objetivo deste trabalho, é identificar quais são 

as representações dos acadêmicos do primeiro e último ano do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas da UFG sobre a profissão docente e investigar quais significados 

que eles atribuem a esse termo, para tal usamos entrevistas semi-estruturadas. O que 

constatamos foi que os alunos em geral atribuem a profissão docente à prática 

profissional. A visão que os licenciando têm sobre a profissão docente pode ser um fator 

decisivo para a conduta desse futuro professor frente à sala de aula e ao contexto escolar 

como todo. 
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Introdução 

Não é segredo que a profissão docente é atualmente uma profissão desvalorizada. 

Munícipios, Estados e a Federação não se comprometem de maneira rigorosa com a educação 

e com os profissionais que nela atuam. Para corroborar com o desprestigio oficial pela 

docência, a mídia também caracteriza o professor a partir de estereótipos que pouco ou nada 

contribuem com a sua valorização. Hora o profissional é caracterizado como uma pessoa 

muito importante, um herói, o que contribui para uma ideia da docência como missão. Outras 

vezes ele aparece como um sujeito cansado que ganha pouco e que sempre precisa de uma 

renda complementar.  

Esses fatos nos levam a pensar, como a profissão docente é encarada pelas pessoas, 

governantes e pelos próprios docentes e licenciandos. Seria essa profissão uma missão? Uma 

carreira a ser seguida como uma espécie de carma? Ou uma profissão como tantas outras? 

Como é escolhida pelos futuros profissionais? 

Acreditamos que a escolha de um curso superior está estritamente ligada ao status 

social que a profissão oferece. O que temos presenciado é a grande concorrência em 

vestibulares para os cursos de Medicina e Engenharia e uma decrescente procura pelas 

licenciaturas de modo geral. Nos últimos quatro anos houve uma diminuição de cerca de 38% 

na procura pela licenciatura em Ciências Biológicas, por exemplo, enquanto houve um 

aumento de 72% na procura pelo curso de Engenharia Civil no vestibular da Universidade 

Federal de Goiás (UFG) (OLIVEIRA, et al, 2011). 

São diversos os fatores que desestimulam a escolha pela licenciatura, mas, um fator 

significativo é a desvalorização da profissão. Estão envolvidos na valorização, e 
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consequentemente na desvalorização profissional docente fatores como o saber, a formação 

inicial e continuada, as condições de trabalho (regime), estabilidade e carga de trabalho, as 

condições físicas do local de trabalho, a organização de carreira, autonomia profissional e 

participação democrática e ainda remuneração, incentivos pecuniário, etc (LUCE, 2011). 

Apesar de termos um dito popular que diz: “pra ser professor precisa ter um dom ou 

vocação”, devemos tomar consciência de que tal dito é incompleto, não se trata só de dom ou 

vocação. Para ser um professor é preciso formação!  

A vocação é uma força misteriosa “que explica a quase devoção com que a grande 

maioria do magistério nele permanece, apesar da imoralidade dos salários. (...) mas cumpre, 

como pode, o seu dever” (FREIRE, 1996, p. 161). É importante reconhecermos que há uma 

ambiguidade entre vocação e profissionalização docente. De acordo com Alves (2006), a 

vocação pode levar ao entendimento de que a docência seja um sacerdócio, em que não há 

interesses materiais, portanto não se almeja remuneração digna, condições de trabalho, nem 

formação profissional.  

A autora afirma ainda que a disposição de servir e de ajudar ao outro, à sociedade, é 

uma das dimensões da concepção da docência como vocação/sacerdócio historicamente 

construída a partir do século XIV. Foi a partir desse século que se fundaram as escolas 

elementares para as camadas populares (escola para as massas). Como esse modelo não se 

conseguiu atender toda a demanda foram convocados colaboradores leigos para assumir a 

função docente. “Esses colaboradores deviam fazer uma profissão de fé, jurando fidelidade 

aos princípios da instituição e doação sacerdotal aos alunos independentemente das condições 

de trabalho e do salário” (ALVES, 2006, p. 9).  

De acordo com Oliveira et al (2011), na cultura brasileira ser professor também 

assume a conotação de ser uma missão ou vocação. É importante destacar que essa ideia, da 

profissão docente apenas como missão ou vocação, tem que ser superada, pois assim como 

qualquer profissão, ser professor exige estudos e uma formação adequada, não se trata de um 

dom. Segundo Nóvoa (1992), a formação docente: 

(...) deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que forneça aos professores os 

meios de um pensamento autônomo e que facilite as dinâmicas de auto-formação 

participada. Estar em formação implica um investimento pessoal, um trabalho livre e 

criativo sobre os percursos e os projetos próprios, com vista à construção de uma 

identidade, que é também uma identidade profissional. (p. 13) 

 

Infelizmente o professor tem passado nos últimos anos por um processo de 

proletarização, neste há uma degradação da autonomia, diminuição dos rendimentos, há uma 

separação entre a compreensão e a execução e mais exigências para exercer a profissão. O que 
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deveria acontecer é um processo de profissionalização, neste haveria melhora do estatuto, dos 

rendimentos e aumento da autonomia (GINSBURG, 1990). Neste sentido a formação de 

professores exerce uma função essencial na construção de uma nova profissionalidade 

docente, estimulando uma nova cultura profissional entre os que estão em formação inicial 

(NÓVOA, 1992). 

Mas e os alunos que estão na licenciatura, o que estão pensando? Eles têm consciência 

do que é a profissão docente? A partir desse questionamento, o objetivo deste artigo foi 

identificar e discutir as representações dos acadêmicos do primeiro e último ano do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas da UFG sobre a profissão docente, procurando entender 

quais significados que eles atribuem esse termo.  

 

Metodologia 

 

Este trabalho é um recorte de uma pesquisa mais ampla realizada para o Programa de 

Voluntários de Iniciação Cientifica (PIVIC) período 2011/2012. Na primeira etapa da 

pesquisa foram distribuídos questionários sobre a construção da identidade docente dos 

licenciandos para todos os períodos do curso de Ciências Biológicas Licenciatura. Na 

segunda, foram entrevistados 10% dos alunos do primeiro e do último ano do curso de 

Licenciatura de Ciências Biológicas, totalizando sete (7) voluntários. 

O roteiro de entrevistas foi estruturado com quatro questões que procuravam 

evidenciar as concepções dos alunos sobre formação, função docente e contribuições das 

disciplinas específicas e pedagógicas na formação de professores. Neste recorte selecionamos 

uma questão da entrevista para discussão. As entrevistas foram realizadas obedecendo a 

seguinte sequência: a) Leitura da questão; b) Tempo para reflexão; e c) Leitura da questão 

novamente e gravação da resposta. A análise dos dados foi construída nos moldes da 

abordagem qualitativa, a partir de uma adaptação da Análise de Conteúdo de Bardin (2008) 

feita por Porto, Simões e Moreira (2004). 

A categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um 

conjunto por diferenciação, e seguidamente por reagrupamento segundo o gênero (analogia), 

com os critérios previamente definidos. Tematizar-categorizar de acordo com Bardin (2008) 

baseia-se em operações de desmembramento do texto em unidades, ou seja, descobrir os 

diferentes núcleos de sentido que constituem a comunicação, e posteriormente, realizar o seu 

reagrupamento em classes, categorias ou temas. O tema é geralmente utilizado como unidade 
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de registro para estudar motivações de opiniões, de atitudes, valores, de crenças, 

etc.(BARDIN, 2008). 

 

Resultados e Discussões 

 A questão selecionada para a discussão desse artigo refere-se à profissão docente, 

perguntamos aos alunos: “O que você entende por profissão docente?” Optamos por esta 

pergunta, pois consideramos essencial que o licenciando compreenda os significados e 

representações da profissão escolhida e porque desejamos conhecer melhor o perfil dos 

licenciandos em Ciências Biológicas da UFG, bem como seus posicionamentos frente à 

docência e sua formação.  

Corroborando com Nóvoa (1992) entendemos que a profissionalidade docente é 

influenciada pelo processo de formação dos professores, e esse período de formação pode 

contribuir para uma mudança cultural da profissão no seio escolar. 

Ao analisarmos as entrevistas conforme a adaptação feita da técnica proposta, 

pudemos destacar algumas representações sobre profissão docente indicadas pelos alunos. 

Dessas indicações discutiremos apenas a que foi mais significativa. As representações estão 

listadas na Tabela 1 a seguir. 

 
Tabela I: Questão 1 – O que é profissão docente? 
                        Sujeito 

 

Unidades de significado 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

  

7 
 

Total 

Profissão docente como prática 

de ensino 

X X  X X X X 6 

Profissão como processo de 

formação de cidadãos ou de 

mediação de conhecimentos 

 X  X X   3 

Profissão docente como “outra 

profissão qualquer” 

  X     1 

 

De acordo com a Tabela 1, podemos perceber que a representação de profissão 

docente como “prática de ensino” foi a que teve o maior ponto de convergência. Citadas por 

todos os alunos do último período e por dois alunos do primeiro período. Em sua resposta o 

voluntário I do último período faz a seguinte colocação: “(...) a profissão docente é aquela... 

é aquela que envolve a prática do ensino. Seja na escola ou na universidade ela sempre vai 

estar ligada ao ato de ensinar”. 
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Devemos ser cuidadosos ao analisarmos esta resposta. O que será que o aluno entende 

por prática de ensino? Seria o termo “prática” relacionado simplesmente ao ato de “saber 

fazer”, de estar em sala de aula?  

A profissão decente embora abarque a prática de ensino, não se resume a ela. E 

mesmo com o parecer nº 115/1999 do CNE (Conselho Nacional de Educação) definindo 

prática de ensino como articuladora no processo de formação de professores entre teoria e 

prática (BRASIL, 1999), os alunos entendem a prática de ensino como “ato de ensinar” no 

sentido restrito da palavra conforme percebido no fragmento destacado anteriormente. 

Na primeira parte da presente pesquisa, ao responderem um questionário sobre 

identidade docente, cerca de 90% dos alunos do último ano, alegaram ter discutido sobre 

profissão docente durante o curso (GUIMARÃES, et al, 2012). Porém, não havia o indicativo 

do que esses alunos entendiam por profissão docente. 

A profissão docente é ainda marcada pela ideia de que a prática docente está 

relacionada apenas ao ensino em sala de aula. Junto com essa ideia é necessário discutir que 

ser professor é muito mais.  

Para Morin (2003), por exemplo, ser professor é mais que uma profissão, isso por que 

o caráter funcional do ensino leva a reduzir o docente a um funcionário e o caráter 

profissional do ensino leva a reduzir o docente a um mero especialista. Para superar essa ideia  

é preciso que o ensino seja também uma tarefa política, uma ação que transmita estratégias 

para a vida, para que o pensamento volte a ter lugar (MORIN, 2011), para que o pensamento 

volte a fazer parte da formação dos professores. 

Já para Imbernon (2010) os professores não são técnicos, e para ser profissional é 

preciso ter autonomia, ter capacidade de tomar decisões sobre os problemas profissionais da 

sua prática. Entendemos que as discussões relacionadas à profissão docente tem que levar em 

conta uma formação que supere  

“o ensino que se pretende uma mera atualização cientifica, pedagógica e didática e 

se transforma na possibilidade de criar espaços de participação reflexão e formação 

para que as pessoas aprendam e se adaptem para poder conviver com a mudança e a 

incerteza” (p.15).  

 Entendemos ainda que essa ideia que relaciona a prática de ensino à profissão docente 

pode remeter a uma perspectiva característica do início da década de 1970 onde o professor 

era “concebido como um organizador dos componentes do processo ensino-aprendizagem” 

(PEREIRA, 2006. P. 16) e havia um distanciamento da atividade docente de uma “prática 

social em íntima conexão com o sistema político e econômico vigente” (p.17). Finalmente 

para Guimarães (2004) a profissão docente pode ser caracterizada como uma atividade de 
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mediação, entre os alunos e a cultura, mas, também entre a escola, pais e alunos, comunidade, 

Estado, entre outros superando assim a ideia relacionada apenas a prática de ensino. Em uma 

pesquisa apresentada pelo autor, as questões da profissão do professor são significativamente 

abrangentes referindo-se as dimensões sociais, políticas, econômicas, além das pedagógicas. 

  

Considerações Finais 

Os resultados obtidos com as entrevistas nos levam a considerar que a concepção de 

profissão docente por parte dos entrevistados se constrói a partir da ideia de que a atuação 

docente está relacionada estritamente com a prática de ensino. 

Isso é uma ideia que pode estar permeando a formação desses licenciandos e deve ser 

discutida no Curso onde a pesquisa foi realizada. Porém existem avanços que podem ser 

destacados. Em 2003, com a reformulação curricular do Curso de Ciências Biológicas 

pesquisado houve a inclusão de um estágio que privilegia atividades relacionadas à 

“Apreensão e problematização da realidade em escolas” (UFG, 2012, p.10) o que amplia a 

perspectiva da profissão docente, superando a que leva em conta apenas a prática de ensino. 

Assim, percebemos que a formação de professores, no Curso investigado pode ser 

rediscutida e os aspectos sociopolíticos incorporados às questões pedagógicas nas discussões 

sobre a profissionalização docente, relacionando todos que estão diretamente envolvidos com 

essa formação. Assim, ao invés de formar um biólogo que sabe dar aula, podemos formar um 

professor, profissional político, que sabe biologia. 

Referências Bibliográficas  

ALVES, N. Amor à profissão, dedicação e o resto se aprende: significados da docência em 

educação infantil na ambigüidade entre a vocação e a profissionalização. In: Reunião anual da 

ANPED. Anais eletrônicos, Caxambú: Anped, 2006. Disponível em: < 

http://189.1.169.50/reunioes/29ra/trabalhos/trabalho/GT07-2570--Int.pdf>. Acesso em 

12/2009. 

BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Edição revista e atualizada. Ed: Editora Gráfica Prol e 

acabamento, 2008. 

BRASIL/MEC/CNE. Parecer CP 115/1999, sobre Diretrizes Gerais para os Institutos 

Superiores de Educação, aprovado em 10.08.1999. 

FERREIRA, D. R. M.; SILVA, K. M. A. e; PONTES, U. M. F. Das Diretrizes Curriculares 

ao PPP do Curso de Ciências Biológicas/UFG: A Identidade Profissional em foco. Anais do 

III EDIPE: Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino, 2009. 

IV ENEBIO e II EREBIO da Regional 4                                                  Goiânia, 18 a 21 de setembro de 2012

SBEnBio – Associação Brasileira de Ensino de Biologia 7



FREIRE, P. Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e Terra S.A, 1996. 

GINSBURG, Mark. "El proceso de trabajo y la acción política de los educadores: Un análisis 

comparado".  Revista de Educación, nº extraordinário "Los usos de la comparación en 

Ciencias Sociales y en Educación", 1990, pp. 315-345. 

GUIMARÊS, V. G. Formação de Professores: saberes identidade e profissão. 5ª ed. 

Campinas: Papirus, 2004 

GUIMARAES, S. S. M. ; PARANHOS, R. de D. ; MIRANDA, M.H.G. ; FREITAS, B.S.P. ; 

OLIVEIRA, T. C. ; BAPTISTA, L. V. . A escolha do curso de licenciatura por alunos 

ingressantes e concluintes de um curso de ciências biológicas do centro-oeste brasileiro. In: 

8o Congreso Internacional de Educación Superior - Universidad 2012, 2012, Havana. Anais 

do 8o Congreso Internacional de Educación Superior - La universidad por el desarrollo 

sostenible. Havana : Distribuidora Nacional ICAIC, 2012. v. 1. p. 3054-3063. 

IMBERNON, F. Formação docente e profissional: formar-se para a mudança e a 

incerteza. 8ed. São Paulo: Cortez, 2010. 

LUCE, Maria Beatriz. Valorização da profissão docente: substantivada ou adjetivada? In: 

http://www.ufrgs.br/faced/mbluce/Valoriza%C3%A7%C3%A3o%20da%20profissao%20do 

cente.pdf (Acesso em: 15/06/2012).  

MIGUEL, M. E. B. A Função Social do Professor: aspectos históricos. Revista Diálogo 

Educacional. Programa de Pós-Graduação em Educação – PUC PR. Editora Universitária 

Champagnat. Vol. 1, Nº 1. Jun. 2000. 

MORIN, E. Rumo ao abismo? Ensaio sobre o destino da humanidade. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 2011. 

____. Educar na era planetária. São Paulo: Cortez/ Brasília: UNESCO, 2003. 

MURPHY, D. Martin Buber’s philosophy of education. Dublin: Irish Academic Press, 1988 

Apud in TUNES, E; TACCA, M.C.V.R; BARTHOLO Jr. R. S. O Professor e o Ato de 

Ensinar. Cadernos de Pesquisa, v. 35, n. 126, p. 689-698, set./dez. 2005 

NÓVOA, A. Formação de professores e profissão docente. In: NÓVOA, A. Os professores e 

sua formação. 3ª Ed. Publicações Dom Quixote, Lisboa, 1992. 

 

OLIVEIRA, M. D. Formação de Professores: uma proposta alternativa de ensino num 

contexto de mudanças. 2007. 145 p. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Educação) – 

Universidade Cidade de São Paulo. São Paulo, 2007. 

 

OLIVEIRA, T. C, MIRANDA, M. H. G., OLIVEIRA, PARANHOS, R.D, GUIMARAES, S. 

S. M. A Procura pela Licenciatura em Ciências Biológicas na UFG- Onde estão os candidatos 

a professores? In: II Encontro Nacional das Licenciaturas e I Seminário Nacional do PIBID, 

2011, Goiânia. Anais do II Encontro Nacional das Licenciaturas e I Seminário Nacional 

do PIBID. Goiânia : UFG, 2011. v. 1. p. 77-81. 

 

PEREIRA, J. E. D. As licenciaturas e as novas políticas educacionais para a formação 

docente. Educ. Soc., Campinas, v. 20, n. 68, 1999. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/es/v20n68/a06v2068.pdf Acesso em: 31 Mai 2012. 

 

IV ENEBIO e II EREBIO da Regional 4                                                  Goiânia, 18 a 21 de setembro de 2012

SBEnBio – Associação Brasileira de Ensino de Biologia 8



PEREIRA, J. E. D. Formação de Professores: Pesquisa, representações e poder. 2ª ed. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2006. 

 

PORTO, E. SIMÕES, R. e MOREIRA, W.W. Corporeidade e Ação Profissional na 

Reabilitação: (Des) Encontros. Revista Brasileira de Ciências do Esporte. V.25, No. 03: 

Campinas, 2004.  

 

UFG, Regulamento Geral de Estágios Curriculares do Curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas. In: http://www.prograd.ufg.br/pages/15938 (Acesso em: 18/06/2012). 

IV ENEBIO e II EREBIO da Regional 4                                                  Goiânia, 18 a 21 de setembro de 2012

SBEnBio – Associação Brasileira de Ensino de Biologia 9

http://www.prograd.ufg.br/pages/15938

