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RESUMO

Inúmeros debates sobre a educação contemporânea sinalizam os desafios da profissão docente que podem ter impacto no interesse pelo exercício da docência na escola básica.

Dessa forma, interessou-nos investigar o processo de escolha do curso superior e as representações sociais que os licenciandos do curso de Letras da Universidade do Estado

de Minas Gerais (UEMG-Ibirité) têm acerca do ofício docente. Alguns estudos têm apontado professores que exercem a docência sem formação ou preparo necessários,

contribuindo para a desqualificação da profissão. Além disso, tendo em vista que os discursos dos estudantes sobre o afastamento da profissão docente são justificados com

argumentos que remetem à  desvalorização social da carreira, aos baixos salários, a falta de estímulo e o desrespeito dos discentes por seus professores, é necessário pensar no

interesse do graduando pela atuação na escola básica. Ainda, conforme a literatura tem revelado, de certo modo os sujeitos já escolhem profissões compatíveis com suas

características sociais e escolares. Nesse sentido, a escolha pela carreira tem estreita ligação com o perfil dos estudantes e varia de acordo com o curso frequentado. A

distribuição dos indivíduos entre as diversas graduações, em função de suas supostas preferências ou interesses, não é realizada de maneira aleatória; fatores como perfil

acadêmico, etnia, sexo, idade, características sociais estão entrelaçadas ao curso superior. Como percurso metodológico, inicialmente foi realizada a pesquisa documental sobre

a temática. Na etapa seguinte, serão aplicados questionários para os alunos que concluirão o curso de Letras na instituição em 2016, de modo a conhecer o perfil sociocultural

dos licenciandos, bem como o interesse na atuação profissional nas escolas básicas. A terceira etapa consistirá na realização de entrevistas com alguns graduandos. A pesquisa

busca, assim, problematizar a escolha do curso superior e, consequentemente, o exercício da profissão.

Projeto 1


