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Resumo 

O presente artigo intitulado “Precarização do Trabalho Docente no imaginário dos 
discentes do curso de História da Universidade Estadual de Londrina” está vinculado 
ao Projeto de Pesquisa denominado “Gênero na Docência: uma representação dos 
discentes dos Cursos de Licenciatura da Universidade Estadual de Londrina” e tem 
como finalidade identificar as representações dos discentes do Curso de História da 
Universidade Estadual de Londrina, em relação à formação e atuação docente. 
Realizou-se para constituição deste trabalho, uma pesquisa de campo, onde foram 
aplicados questionários envolvendo alunos dos 1º e 4º anos do referido curso. 
Constatou-se por meio das falas dos discentes que a situação da profissão docente 
na sociedade contemporânea está relacionada à precarização, o que implica na 
compreensão da identidade profissional do ser professor. Outro aspecto pertinente 
em relação ao assunto é a necessidade de uma análise crítica em relação ao 
currículo do Curso de História, tendo como intuito aprofundar discussões em torno 
do fazer docente, para que assim os graduandos do curso de História tenham uma 
visão crítica da prática educativa. 

Palavras-chave: Formação de Professores, trabalho docente, precarização.  
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O presente artigo intitulado “Precarização do Trabalho Docente no imaginário 

dos discentes do curso de História da Universidade Estadual de Londrina” está 

vinculado ao Projeto maior “Gênero na Docência: uma representação dos discentes 

dos Cursos de Licenciatura da Universidade Estadual de Londrina”, e tem como 

objetivo identificar por meio das falas dos discentes o que estes compreendem por 

Formação e Trabalho Docente no contexto da sociedade contemporânea.  

Para tanto, é necessário ressaltar as modificações que o fazer docente vem 

sofrendo em consequência de um cenário sociopolítico-econômico e tecnológico, o 

que faz com que seja construída pelo imaginário social uma definição que muitas 

vezes não representa de fato o conceito e contexto do fazer docente, ou seja, este 

trabalho, no que tange ao ideário social, acaba sendo entendido no âmbito do senso 

comum e assim obtendo uma análise fragmentada da formação e do trabalho 

docente. 

Neste contexto, da reestruturação produtiva há novas exigências para o 

trabalho do professor no processo de reprodução das relações sociais, o que 

reconfigura a sua identidade e o seu saber/fazer profissional. Desta maneira, pode-

se observar a crescente proletarização, a descaracterização das especificidades do 

trabalho docente, provocando uma crise de identidade profissional, invés de 

compreender que “a identidade do professor é também profissional; ou seja, a 

docência constitui um campo específico de intervenção profissional na prática social” 

(PIMENTA; ANASTASIOU, 2008, p. 65).  

Diante destes aspectos, é de extrema relevância refletir sobre a formação e 

precarização do trabalho docente, por meio da ótica dos discentes, para 

compreendermos o imaginário que permeia esta profissão. 

Discussão Teórica 

 É sabido que são inúmeras as transformações ocorridas ao longo do tempo, 

vivenciamos uma era globalizada, constituída por inúmeras alterações na sociedade 

e consequentemente no mundo do trabalho. Ressaltamos que essas transformações 

não estão inerentes ao processo educativo, e elas vem implicar também no ser e no 

fazer docente. Para tanto, a partir desta reflexão e juntamente com os pressupostos 

teóricos de autores que abordam a referida temática nos debruçamos a pensar 
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sobre tais problemáticas, haja vista que, a profissão docente perpassa por uma 

profunda tensão, oriunda de impasses sobre sua institucionalidade, sobretudo da 

necessidade de preservar valores e, simultaneamente, a urgência de transformá-los, 

levando em consideração as necessidades da sociedade contemporânea.  

 Desse modo, é inevitável analisarmos à atuação do professor, distante de um 

cenário sociopolítico e econômico em que estamos inseridos, já que as 

transformações sociais que vêm ocorrendo no cotidiano têm provocado profundas 

rupturas conceituais e de percepção dos sujeitos nela envolvidos. 

Neste sentido, a discussão sobre precarização do exercício docente nos 

remete á reflexão sobre esta relação, haja vista que, o trabalho educativo é 

classificado pela sociedade como um trabalho não material, e, porventura, pouco 

valorizado pelo sistema capitalista, assim, Madeira (2011, p.12) afirma que: 

“[...] a profissão docente é representada como desvalorizada 
socialmente, concretizada nos baixos salários, instabilidade e 
precariedade das condições de trabalho, aliada à possibilidade de 
mudança de profissão, mesmo que colocada como um sonho [...].”  

Para tanto, é por meio destes apontamentos que ocorre o crescente processo 

de proletarização, a descaracterização das especificidades do trabalho docente, 

provocando uma crise de identidade profissional.  

Estas questões postas, consequentemente interferem na compreensão do 

trabalho envolvendo a formação e atuação docente, pois não há clareza do processo 

da profissionalização, tornando este, um mecanismo de representação social voltada 

a proletarização, porém: 

o “trabalho docente não consiste apenas em cumprir ou executar, 
mas é também a atividade de pessoas que não podem trabalhar sem 
dar um sentido ao que fazem [...]” (TARDIF, 2005, p. 38).  

 

Diante dessas discussões, pode-se perceber que há influencia nas ações 

docentes em sala de aula, com leituras equivocadas do que seja o saber fazer no 

âmbito escolar, pois aparentemente, a categoria dos professores encontra-se hoje 

frente há vários paradoxos, como a dimensão de novos tempos, porém velhos 

equívocos ainda estão cristalizados a função docente. Sobre esses aspectos 

Contreras (2002, p. 235) expressa que: 
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[...] como se observa, todas essas transformações, tanto da 
compreensão dos professores e de seu ensino, quanto da 
perspectiva de mudança que o sistema educativo requer, baseiam-
se, de um modo ou de outro, na necessidade de que os professores 
sejam reconhecidos em seus espaços [...]. 

 

Levando em consideração tais pressupostos, partimos para o entendimento 

que para o professor enquanto sujeito profissional é importante que seu trabalho 

seja reconhecido e valorizado, haja vista que o individuo só se realiza ante uma 

sociedade que lhe permita formar-se e desenvolver-se (Martins, 2007). É essencial 

construirmos uma reflexão mediante o cenário educacional da atualidade, por 

entendermos que as discussões que giram em torno da precarização docente 

necessitam ser problematizadas, a fim de que o magistério não seja encarado 

apenas como oficio, mas sobre tudo, partindo de uma reflexão de sua prática e de 

seu compromisso como educador perante seus alunos e sociedade, e assim, vemos 

a importância de realizar estudos que acompanhem a evolução da profissão, 

superando as ânsias atuais que permeiam o ser e fazer docente.  

 

Materiais e Métodos 

Na tentativa de responder as indagações propostas pelo estudo, optamos por 

utilizar pressupostos da abordagem qualitativa, visto que considera a realidade como 

importante fonte de dados. A abordagem qualitativa refere-se à necessidade do 

pesquisador estar amparado “[...] numa fundamentação teórica geral, o que significa 

revisão aprofundada da literatura em torno do tópico em foco” (TRIVIÑOS, 1990, p. 

131).  

Dessa forma, algumas etapas foram necessárias para a concretização de 

nossa pesquisa. A começar por uma pesquisa bibliográfica que “permitiu 

aprofundamento e ampliação dos pressupostos teóricos de autores que discutem a 

temática, objeto de estudo” (SANTOS, 2009, p.24). Outro aspecto importante foi à 

realização de uma pesquisa de campo no curso de licenciatura em História da 

Universidade Estadual de Londrina, com o intuito de identificar as representações 

sociais em relação à formação e atuação docente, elaboramos e aplicamos um 

questionário para os alunos dos 1º e 4º anos do referido História. Os sujeitos da 
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nossa pesquisa apresentam uma faixa etária entre 18 a 50 anos, totalizando 52% do 

sexo masculino e 48% do sexo feminino. 

Relatamos assim, que neste curso foi aplicado um questionário com a 

pergunta: “O que é ser professor?”, a qual poderia ser respondida pelos sujeitos de 

nossa pesquisa de forma escrita ou por meio de um desenho. 

Os dados coletados por meio do questionário possibilitaram identificar e 

analisar por meio do discurso dos alunos, a representação social que estes 

remetem. Nesta concepção, o conceito de representações sociais, utilizando os 

pressupostos de Jodelet (2001, p. 22) na qual relata que são “[...] uma forma de 

conhecimento socialmente elaborado, com um objetivo prático e que, portanto, 

contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto social.”. As 

representações sociais são neste sentido, uma forma do sujeito delinear o mundo 

que o cerca, ou seja, explicando esse a partir de suas representações, que tanto 

podem ser de forma consensual, quando aceita tudo de modo dado e pronto, sem 

um questionamento maior, ou de modo reflexivo, em que representa o mundo de 

maneira crítica e reflexiva.   

Para analisar as representações dos alunos dos cursos de licenciatura, 

utilizamos como metodologia a análise do discurso, que para Orlandi (1999, p.15) 

“[...] concebe a linguagem como mediação entre o homem e a realidade natural e 

social. [...] e torna possível tanto a permanência e a continuidade quanto o 

deslocamento e a transformação do homem e da realidade em que ele vive”. Neste 

sentido, ao optarmos por essa metodologia para analisar as representações sociais 

dos sujeitos de nossa pesquisa,  

[...] podemos apreender como tais relações aparecem 
historicamente; quais fatores estabelecem e impõem sua cultura; 
como as pessoas envolvidas se veem impelidas a se tornarem 
“sujeitos”; quais ideologias que cada parte dessas relações (re) 
produzem, como se dá esse encontro ou confronto Enfim, é possível 
detectar que significados atribuem a essas relações, como (se) 
significam e (se) constituem como sujeitos destas relações (SILVA, 
2005, p.39). 

Por fim, para compreender como se dá a organização do curso e seus 

propósitos em relação à formação docente e, mais especificamente ao exercício da 

profissão, a leitura do projeto pedagógico do curso foi necessária. 
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Resultados e Discussão 

A partir do questionário respondido pelos alunos e dos dados coletados por 

meio deste, foi possível perceber que a categoria precarização se faz presente de 

modo significativo nas representações sociais sobre o ser professor no viés destes 

discentes do curso de licenciatura em História da Universidade Estadual de 

Londrina, sendo algo que leva a uma situação de desrespeito com o profissional, 

colocando o mesmo em situações e contextos que torna quase impraticável a ação 

docente. Principalmente em relação á falta de valorização e reconhecimento de seu 

oficio em nossa sociedade contemporânea, e consequentemente a má remuneração 

de seu trabalho. Tais fatores acabam por evidenciar um “mal estar” em relação à 

docência presente no imaginário destes futuros educadores. 

Para tanto, a precarização do trabalho docente se encontra vinculada a falta 

de reconhecimento da figura do professor como profissional em nossa sociedade, 

mediante as muitas complexidades relacionadas à educação e ao contexto atual, no 

que tange a identidade profissional deste educador; dentre estes estão a precária 

remuneração do profissional; ausência de apoio para a formação continuada; 

escasso recursos de trabalho; altas cargas horárias a serem cumpridas, dentre 

outros fatores que acabam por evidenciar um desgaste emocional e baixa 

autoestima profissional por parte desta categoria.  

Podemos observar isto nas seguintes afirmações dos graduandos “[...] hoje o 

professor é marginalizado, desrespeitado e avacalhado” (aluno 3 do 4º ano). Ainda 

neste sentido, o (aluno 7 do 1º ano) ressalta que: “[...] a profissão de professor, é 

uma profissão de risco, pois muitos são agredidos fisicamente e verbalmente, 

sofrendo ameaças constantes dos alunos”. Neste mesmo grupo o (aluno 17) afirma 

“[...] é um serviço árduo [...] e a ação do professor está ligada a falta de recursos”.  

Dessa forma, nota-se que a profissão está passando por um processo de 

precarização no que tange ao sucateamento da educação, atingindo diretamente o 

docente. Assim, esse processo leva o docente a enfrentar todo tipo de percalços em 

sua prática docente, como por exemplo, a violência simbólica e física como relatam 

os discentes. 
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 Outros aspectos em relação aos dados obtidos durante a pesquisa apontam 

que os graduandos do Curso de História veem a profissão professor com muito 

descaso, angústia, medo e apresentam falta de compreensão em relação à 

identidade da formação e atuação docente, como pode ser constado na seguinte 

fala: 

Ser professor na atual conjuntura é basicamente assim: Uma caixa 
de papelão, grande, que atrapalha que não tem valor, está cheia de 
tijolos e molhada, onde a melhor opção é deixá-la onde está e como 
está. Ainda deve servir para alguma coisa. (Aluno do 4º ano de 
História, 26 anos). 

 

Para tanto, por meio das falas dos alunos, a representação do ser professor 

está ligada a imagem de um ser que está à margem, pois a sociedade não o 

reconhece, degradando assim sua figura, enxergando como um “profissional 

desqualificado [...] com um discutível reconhecimento social” (PEREIRA e 

MARTINS, 2002, p.113,). 

Além da notória falta de condições de trabalho, o que acaba desfavorecendo 

a ação docente. Contribuindo com esta reflexão Codo (2000, p.126) afirma que: 

[...] as condições enfrentadas pelos professores não são as melhores, 
muito pelo contrário. Os professores sofrem com baixos salários, 
condições inadequadas de infra- estrutura e equipamentos, falta de 
conforto e condições adequadas de trabalho.  

 A mesma representação social expressa por meio das falas alunos do curso 

de História referente à precarização do trabalho docente, também pode ser afirmada 

por desenho, (aluno 18 do 4º ano): 
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Diante destas representações nota-se que a identidade do professor perpasse 

por um cenário caótico e confuso atualmente, ao olhar as bases construídas para a 

profissão com tamanha fragilidade. É de suma importância ressaltar, que a categoria 

docente nunca esteve num momento tão conflituoso, principalmente no que se 

refere as politicas educacionais, pois é visível perceber o desrespeito e a 

relapsidade do Estado constituído politicamente, para tanto estes são aspectos que 

caracterizam e enaltecem a precarização da categoria, isto é, na qual encontramos o 

professorado, com má compreensão da formação e de sua atuação docente, e que 

consequentemente contribui para o fracasso escolar e, sobretudo, o fracasso 

educacional. E assim essa problemática desmembra diversos outros problemas que 

não podem cair em vala comum. Lidar com a profissão professor de forma relapsa é 

abrir precedentes para má formação de cidadãos. 
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Considerações Finais: 

Em nosso estudo compreendemos que os graduandos do curso de 

licenciatura de História, expressam representações em relação à precarização do 

trabalho docente que necessitam ser problematizadas no contexto da licenciatura, 

assim, estas representações necessitam ser indagadas, questionadas e 

ressignificadas, pois caso não sejam, possivelmente serão reproduzidas, neste 

sentido FREIRE, (1996, p.37) afirma que: 

 

[...] pôr diante dos alunos, sem revelar com facilidade ou relutância 
sua maneira de ser, de pensar politicamente. Não pode escapar à 
apreciação dos alunos. A maneira como eles me percebem tem 
importância capital para o desempenho. Daí, então, que uma das 
preocupações centrais deva ser a de procurar a aproximação cada 
vez maior entre o que digo e o que faço, entre o que pareço ser e o 
que realmente estou sendo.  

 
Portanto, é preciso que haja um amplo debate nos cursos de História  da UEL 

no que tange a formação docente no contexto da sociedade contemporânea, uma 

vez que este curso forma exclusivamente para a docência, porém os professores em 

formação do referido curso, representam o ser e fazer docente como algo  

precarizado, sem, no entanto, terem um estranhamento dessas representações. 

Neste sentido, vemos com urgência um repensar da grade curricular destes 

cursos, já que ao representar a docência como o exposto no texto, sem uma 

reflexão crítica, há uma grande possibilidade de esses futuros professores repetirem 

esta visão equivocada, que é uma representação que já vem pronta, oriunda do 

senso comum, imposta pela sociedade.     

Portanto, por meio desta concepção ressaltamos que lidar com a profissão 

professor de forma relapsa é abrir precedentes para má formação de cidadãos. 

Segundo Libâneo (1998, p.49): 

A desqualificação profissional do professorado é notória, porque os 
cursos de formação não vêm acompanhando a tendência de 
desprofissionalização e de decréscimo do conceito social da profissão, 
fortalecer as lutas sindicais por salários dignos e condições de 
trabalho. É preciso, junto com isso, ampliar o leque de ação dos 
sindicatos envolvendo também a luta por uma formação de qualidade, 
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por uma cultura do profissionalismo, de modo que a profissão ganhe 
mais credibilidade e dignidade profissional. 

 

De acordo com PAPI (2005) a profissionalização supõe envolvimento, 

responsabilização, iniciativa, engajamento profissional. Ser professor ou exercer o 

professorado é muito mais complexo do que apresentado no senso comum. É 

encarando a complexidade dessa profissão que é possível atentar para uma 

formação docente mais crítica-reflexiva e com ações políticas mais efetivas.  

Concomitantemente, compreendemos que são inúmeros os fatores que 

evidenciam a problemática educacional discutida neste trabalho, e a partir deste 

rápido escorço acerca da precarização na docência, foi possível construir uma 

melhor compreensão sobre os vários aspectos que envolvem essa temática. Perante 

o exposto, vale salientar que se faz necessário levantar discussões no âmbito de um 

curso de licenciatura sobre tal problemática, principalmente por entendermos a 

necessidade de problematizar e discutir o contexto adverso vivenciado pelo 

profissional professor, pois sabemos que todas as representações mencionadas 

podem, de certa forma, influenciar ou até mesmo fragilizar a identidade docente.  

Para tanto, esperamos que as bases da formação de professores 

apresentem aos seus discentes o horizonte profissional, os quais tenham 

consciência de sua atuação e compromisso, e que mediante a isto problematizem 

essas questões, a fim de que estas discussões em torno da precarização docente 

sejam problematizadas para além dos muros escolares, promovendo espaços de 

debate para melhoria da ação e profissionalização do magistério.  
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