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Resumo 
Sabe-se que a demanda do mercado para o profissional do magistério nem sempre oferece os 

maiores salários, as melhores condições de trabalho, as possibilidades de crescimento profissional. 

Muitos jovens desistem dessa profissão antes mesmo do vestibular ou então durante o percurso da 

formação, devido à falta de investimento das políticas públicas na educação e da desvalorização do 

profissional da educação no Brasil. Poucos são os alunos que querem investir quatro anos de sua 

vida em um curso onde, ao término, terá que se sujeitar à dupla jornada de trabalho para poder 

compor a renda que o faça sobreviver em suas necessidades básicas. Outros procuram as 

licenciaturas para obterem enquadramento por formação quando se trata de policiais militares, 

bombeiros e demais integrantes das forças armadas. Assim, a pesquisa em foco debruçou-se nos 

alunos egressos dos anos de 2010 a 2012, que se formaram em professores nas licenciaturas em 

História, Geografia, Letras, Matemática, Ciências Sociais, Computação e Pedagogia. Aluno este, 

trabalhador, residente na Zona Oeste, no bairro de Campo Grande, Rio de Janeiro, em um ângulo 

ainda pouco explorado no meio acadêmico, que é o de levantamento de professores formados que 

estão sendo absorvidos no magistério público ou privado e o papel das faculdades nesse processo 

de formação. A coleta de dados, ponto de partida para as análises e reflexões, foi coordenada e 

gerenciada pelos professores orientadores, mas efetivada por dois alunos bolsistas, através de um 

levantamento dos e-mails e telefones dos formandos. Já a análise dos dados, etapa seguinte, foi 

efetivada por toda a equipe responsável pela pesquisa a partir da metodologia de análise de 
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conteúdos de Bardin (2009), através de toda a informação obtida nos comentários dos professores, 

protagonistas do processo. 

 

 

Abstract 
It is known that market’s demand to the magisterium professional do not offer one of the 

biggest salaries or one of the best work conditions or even possibilities to professional growth. 

Many young quit this profession even before getting in college or during the formation process due 

to lack of public politics’ investments in education and devaluation of education professional in 

Brazil. Few students want to lose four years of their lives in a career where they have to subjugate 

themselves to a double job journey to compose the necessary income to survive in their basics 

needs. Some students seek the graduation to obtain adjustment by formation when it comes military 

police, firefighters or others members of the military forces. Therefore, this search on focus was 

based on students egresses in 2010 to 2012, that graduated teachers in History, Geography, 

Language, Math, Social Science, Computation and Pedagogy. This student, worker, resident in the 

West Zone, Campo Grande neighborhood, Rio de Janeiro, at an angle still underexplored in 

academia, which is the lifting of trained teachers who are being absorbed in the public or private 

teaching and the role of colleges in the training process. Collecting data, starting point for the 

analyzes and reflections, was coordinated and managed by mentor teachers, but effected by two 

scholarship students through a survey of e-mails and telephone numbers of graduates. The next step 

was the analysis of data carried by all staff responsible for research based on the methodology of 

content analysis of Bardin (2009), using all the information obtained in the comments of teachers, 

actors in the process. 

 

 

Introdução 
O cenário educacional brasileiro, não muito diferente dos demais países da América Latina, 

sofre com inúmeras adversidades e exigências sociais, econômicas e políticas, notadamente no que 

se refere à formação de professores. O exercício da docência, além de pouco valorizado 

socialmente, mesmo diante de discursos de políticas governamentais, que divulgam ações e 

programas de investimento na formação de professores, configura-se como uma carreira pouco 

promissora e frequentemente destinada à parcela da sociedade que não tem acesso a outras 

possibilidades de formação nem escolha profissional. Juntem-se, ainda, fatores como: baixa 

remuneração, ausência e escassez de recursos materiais e infraestrutura adequadas para o exercício 

da docência, situações de violência e insalubridade nos diferentes espaços educacionais, políticas 

governamentais gerencialistas de meritocracia e alcance de metas, em lugar de processos e meios 
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de avaliação e planejamento do ensino-aprendizagem, reforçam a chamada “crise de identidade” 

docente até a pior crise prevista, a escassez de profissionais da educação, confirmada pelo reduzido 

número de professores em atividade e pela falta de atrativo que a carreira do magistério desperta 

nos jovens. 

Perrenoud (1999, 2001), Paquay et all. (2001) e Tardif (2005), além de outros pesquisadores 

da área de formação de professores, apontam, com muita propriedade, para a complexidade da 

profissionalização docente no mundo globalizado. Questões como autonomia, competências, 

ensino-aprendizagem, saberes e fazer pedagógico são algumas referências que demandam reflexão 

cuidadosa no contexto social, econômico e político em constantes transformações. 

Acredita-se que a formação docente, nesta perspectiva, necessita de abordagens que visem à 

formação profissional autônoma, consciente e responsável do papel do educador na sociedade 

moderna. Entretanto, muitos são os graduandos que adquirem certificação de licenciatura para o 

magistério, mas que não exercem seu ofício. Longe de almejarmos dar conta dos inúmeros fatores 

que levam os alunos dos cursos de licenciatura, de um modo geral, a não investirem na carreira 

docente, o Projeto de Pesquisa "Onde anda você, professor?" encontra-se em desenvolvimento na 

Fundação Unificada Campograndense (FEUC) - Faculdades Integradas Campo-Grandenses (FIC), 

sob a Coordenação das autoras deste texto, juntamente com alunos de Iniciação Científica do curso 

de Licenciatura em Pedagogia, desde o ano de 2013, com o objetivo de realizar um levantamento 

sobre a atuação no magistério dos formandos dos últimos três anos dos cursos de Licenciatura em 

História, Geografia, Letras, Matemática, Ciências Sociais, Computação e Pedagogia. Neste artigo, 

apresentamos resultados preliminares da pesquisa, com informações sobre os egressos da FEUC e 

propomos algumas possibilidades para a (não) escolha de seguirem na profissão professor. 

Os percursos metodológicos da pesquisa seguem a análise de conteúdos de Bardin (2009), 

por meio de levantamento de informações, por e-mail e telefonemas, com os professores, 

protagonistas deste processo. Ressaltamos, contudo, que estes são dados preliminares e que 

inúmeras limitações se impuseram (e ainda se impõem) durante o processo de coleta de dados. 

Dentre elas, destacamos: a dificuldade de contatar os alunos egressos por sua inacessibilidade ao 

mundo informatizado, uma vez que trata-se de uma região da cidade do Rio de Janeiro de base 

rural, onde os investimentos nas áreas de informatização e tecnologias digitais ainda são escassos; 

alterações de telefones, endereços eletrônicos e demais referências pessoais dos ex-alunos para a 

busca de informações; ou mesmo a não resposta aos contatos efetuados pelas alunas de iniciação 

científica desta pesquisa. 

 

 

A formação docente em um mundo globalizado  
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As marcas do mundo moderno encontram-se indissoluvelmente atreladas ao capital, à 

circulação de informações através das novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), ao 

sistema de produção global, à liberalização da economia e a tudo que tenha o mercado como centro 

de todo o processo social e político das sociedades (Campos, 2007).  

Se a hegemonia de mercado impõe novas relações econômicas, sociais e políticas na 

modernidade, a escola, por sua vez, centro conservador das tradições culturais, também conduz a 

sociedade a um projeto civilizatório com o objetivo de acumular riquezas e valorizar o capital. 

Assim, o saber da racionalidade técnico-científica ganha espaço na instituição escolar e, nesta 

configuração, os principais atores do processo ensino-aprendizagem, professores e alunos, ficam 

submetidos à pedagogia das competências. Esta, por sua vez, "[...] sistematizada a partir das 

experiências desenvolvidas no meio empresarial, como tentativa de pontuar o fazer na organização 

produtiva [...]" (Idem: 16), limita, em muitos casos, a formação dos profissionais às necessidades 

do mercado, onde o lucro, a competitividade, o alcance de metas do modelo gerencialista, passam a 

direcionar a ação pedagógica nas instituições de ensino. É inevitável, então, que este novo modelo 

de formação profissional influencie a formação de professores. No entanto, ainda há sujeitos que 

desejam ser professores diante dos novos desafios e das crises identitárias que ameaçam a 

profissionalização docente? Quem são estes indivíduos que buscam por uma profissionalização na 

área do magistério? Seria possível romper com as barreiras do mundo globalizado em busca de 

uma formação que não contemple as demandas econômicas, mas as necessidades de uma sociedade 

plural e complexa? Acreditamos que não existem respostas certas a todos os questionamentos, mas 

persistimos na ideia de que “a escola do futuro se faz hoje. Num mundo globalizado, em 

permanente mudança, contextualizando-a como instituição estratégica, com uma identidade, 

desenvolvendo-se como projeto coletivo, de atores sujeitos: uma comunidade de aprendizagem”. 

(CAMPOS, 2007:19) 

 

 

O cenário da pesquisa - por onde andam os professores que formamos? 
A Fundação Educacional Campo-Grandense (FEUC), fundada em 1961, como Faculdade de 

Filosofia da Zona Rural da cidade do Rio de Janeiro, formou mais de vinte mil professores durante 

os últimos cinquenta anos, além de pioneira em cursos de Licenciatura na região, é reconhecida 

como a “Casa do Professor” por seu trabalho na formação para o magistério. A tradição da FEUC é 

tão acentuada que dificilmente não se encontram, em escolas do bairro e adjacências, professores 

formados por essas Faculdades. Tanto tempo de história não passaria imune às profundas mudanças 

sociais, econômicas e políticas do país e do mundo.  

Hodiernamente, a FEUC continua fascinada pela formação de professores, mas presencia os 

efeitos de políticas governamentais que insistem em atender necessidades do mercado em 
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detrimento das demandas sociais. Por outro lado, os alunos, que buscam os cursos de licenciatura, 

também possuem um perfil multifacetado, com interesses divergentes e até contraditórios ao que se 

espera de um profissional da educação.  

Neste cenário, a presente pesquisa abre fendas, cria atalhos e pontes para acessar os egressos 

dos cursos de Licenciatura da FEUC, frequentemente ocultos pela necessidade de sobrevivência e 

pelo interesse do mercado. Desta forma, os limites deste estudo nos impõe uma metodologia de 

análise de conteúdo qualitativa, na qual os dados ainda estão sendo trabalhados de forma particular 

para, em um segundo momento, gerarmos uma tabulação mais exata no que se refere à quantidade 

e indicadores numéricos. 

 

 

 Os diferentes percursos da pesquisa 
Durante o ano de 2013, duas alunas de iniciação científica do curso de Pedagogia, por duas 

vezes semanais, enviaram e-mails e fizeram ligações telefônicas para os alunos egressos dos cursos 

de Licenciatura em História, Geografia, Letras, Matemática, Ciências Sociais, Computação e 

Pedagogia da FEUC, nos últimos três anos, isto é 2010; 2011 e 2012. 

Como instrumento metodológico para a coleta de dados, foram utilizados questionários com 

um roteiro de itens semi-estruturados, referentes às questões de estudo: atuação (ou não) no 

magistério; esfera de atuação (pública ou privada); local de trabalho e, em casos de exercício em 

outra profissão, se ainda haveria o desejo e objetivo de atuar como professor, já que na primeira 

pesquisa realizada, a maioria dos alunos do último período das licenciaturas demonstrou vontade de 

exercerem a profissão professor. 

Nesta etapa, o quantitativo de egressos, que não responderam aos e-mails e nem atenderam 

aos contatos telefônicos, superou o que se previa como limite para acesso aos dados. Grande parte 

dos não respondentes formaram-se em 2010 e 2011 e, mesmo entre os que deram retorno à 

pesquisa, um número relativamente baixo de licenciados afirmaram estar atuando como professor, 

seja na esfera pública ou privada. 
Tabela 1: Quantitativo de licenciados em atuação no magistério - FEUC 

Curso Quantitativo em atuação no 
magistério 

Esfera Pública Esfera Privada 

História 04 01 03 
Geografia 03 02 01 

Matemática 04 03 01 
Letras 13 04 09 

Computação 00 - - 
Ciências Sociais 01 01 - 

Pedagogia 18 7 11 
TOTAL 43 18 25 
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Os dados acima confirmam o desinteresse ou mesmo ausência de oportunidades para atuação 

na docência, principalmente se levarmos em consideração o quantitativo de formandos nos últimos 

três anos: cerca de 5501. Deste total, 25%  não atendeu à solicitação e 20% não está atuando como 

docente. Apenas 7% dos egressos exercem o ofício de professor e 45% ainda não foram contatados. 

Há, também, aqueles que abandonaram o curso no último período e não se formaram: 3%. 

Estes indicadores numéricos, por ora, esboçam um cenário pouco animador no que se refere 

ao exercício da docência, nos últimos três anos. Variáveis sociais, econômicas e mesmo de acesso 

às tecnologias de informação não podem ser esquecidas nestas reflexões prévias e exigem maior 

investimento nos canais utilizados para a coleta de dados.  

No entanto, quando traçamos um paralelo com pesquisa anterior, realizada em outra 

instituição, localizada na mesma região da cidade, nos anos de 2011 e 2012, os números não se 

contradizem, ao contrário, complementam-se.  

 

Tabela 2: Quantitativo de licenciados em atuação no magistério - Instituição X2 
Curso São Professores Não são Professores 
História 04 11 
Geografia 07 14 
Letras 04 08 
Física 00 10 
Matemática 05 13 
Educação Física 06 21 
Pedagogia 04 20 
TOTAL: 30 97 

 

 

Considerações Finais 
Os resultados preliminares mostram que as instituições estão certificando, mas não 

profissionalizando os alunos dos cursos de licenciaturas, uma vez que a maior parte dos egressos 

não se encontra atuando na docência, mesmo diante dos esforços das políticas governamentais em 

"renovarem" as propostas pedagógicas de formação de professores reunindo competências técnicas, 

empíricas e profissionais nos dispositivos legais que norteiam a proposta curricular dos cursos de 

licenciatura em todo o país.  

É importante que se resgatem estímulos para a carreira do magistério, principalmente entre 

os jovens, e se edifiquem caminhos à valorização do profissional da educação, pois "um professor 

não é só um conjunto de competências. É uma pessoa em relação e em evolução." (Paquay, 2001: 

                                                           
1 O quantitativo exato de formandos nas licenciaturas ainda se encontra em processo de conferência 

pela secretaria da FEUC, uma vez que os registros acadêmicos dos alunos eram realizados manualmente e só 
agora foram informatizados. 

2 Trabalho apresentado no VII Congresso Iberoamericano de Docência Universitária: Ensino Superior 
- Inovação e Qualidade na Docência, realizado de 24 a 27/12/2012, em Porto, Portugal, tendo como título: 
Formação de professores: certificação ou profissionalização?  
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15). Fortalecer as formações identitárias dos docentes, ultrapassando a visão maniqueísta do 

mercado e do capital, em busca de uma sociedade mais justa e humana exigem muito mais do que 

renovações curriculares ou metodológicas, mas um olhar investigativo e compreensivo para que se 

busque encontrar onde estão os professores que estão sendo formados na instituição em referência.  
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Resumen 
El presente trabajo se inscribe en una de las líneas -Representaciones sobre la importancia 

del conocimiento de las culturas griega y latina en la formación docente- que conforma el Proyecto 

de investigación H023-2011 Producción y comprensión de discursos de circulación social en la 

región NEA. Descripción, análisis y aplicaciones, acreditado en la Secretaría General de Ciencia y 

Técnica de la Universidad Nacional del Nordeste.  
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