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Resumo: 

O presente trabalho apresenta a discussão da profissão docente, em Cursos de Pedagogia, como 

um dos elementos que envolvem a complexidade da profissionalização. Entretanto, nos remete à 

relação de significados entre o profissional em formação (sujeito) e a profissão docente (objeto), 

levando-nos a refletir sobre o pensar e o agir, tanto de forma individual como coletiva, para 

compreender o processo educativo e formativo da docência na universidade. Adotamos o 

caminho para construir o diálogo entre conhecimentos, dados e reflexão acerca da profissão 

docente, a partir do materialismo histórico dialético, como método de investigação e de análise, 

uma vez que, esta perspectiva, relaciona as visões de mundo, de valores e de significados que 

permeiam não só o objeto em estudo, mas também a sociedade e os sujeitos envolvidos. A 

coleta de dados foi fundamentada em revisão bibliográfica, análise documental e aplicação de 

questionário aos docentes formadores e discentes dos cursos de Pedagogia. Conforme os dados 

analisados, a proposta de formação, nos cursos de Pedagogia, explicita que ser profissional 

envolve uma relação de produção de conhecimento e sua articulação com aspectos sociais, 

técnicos, culturais, políticos e de existência humana. Desenvolver uma profissão significa 

manifestar uma concepção de vida, de mundo e de sociedade que se expressa no modo de 

pensar e agir do indivíduo em sua própria existência. Identificamos a ênfase de uma vertente 

interativa da docência, que requer a formação do conhecimento teórico metodológico, a inter-

relação com a diversidade cultural e do ato educativo, mas, também, foram manifestadas 

expressões de uma vertente técnico-racional, que busca a solução imediata e pontual de 

problemas educativos sem considerar os contextos sócio-político e pedagógicos da profissão 

(aplicação de técnicas). Neste sentido, a relação entre o sujeito e o objeto e a compreensão da 

profissão docente não são estabelecidas em relações rígidas, mas estão presentes na 

ambiguidade, na contradição e na constante reelaboração do conhecimento, ainda que não se 

alcance o que foi proposto pelo Projeto Pedagógico do Curso. A dinâmica da realidade 

educativa não é compatível com o conformismo ou naturalização de fatos e de teorias, e nos 

incita a pensar o movimento do pensamento e da reflexão acerca das necessidades e interesses 

para enfrentar o fenômeno educativo vivenciado na instituição educativa, como cultura geral e 

profissional para o docente. Para além do conteúdo identificado nos discursos e práticas 

realizadas nos Cursos de Pedagogia da UFT, a contribuição deste trabalho se dá não só no 

sentido de confirmar a coexistência das ambigüidades e incertezas frente à profissão docente, no 

interior da formação inicial de professores, mas, também, por evidenciar aspectos da 

subjetividade dos discentes e docentes, no processo de formação, que se articulam com questões 

estruturais e objetivas da profissão docente, como reformas educacionais, precarização e 

intensificação do trabalho docente, falta de segurança e estímulo para ser professor. 
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Introdução 

Há registros, na história da formação docente no Brasil, da necessidade de uma política de 

formação e valorização dos profissionais da educação que contemplasse, de forma articulada, a 

formação inicial, a formação continuada e as condições de trabalho, salário e carreira.  

As características históricas reforçam o fato de consideramos “inevitável que nos situemos no 

continuum de nossa própria existência, da família e do grupo a que pertencemos.” (Hobsbawn, 

2001, p.36) Assim, ressaltamos as inter-relações de um presente que se vale do passado, não 

visando à construção de modelos ou a propor um retorno nostálgico ao passado, mas para 

visualizar o presente, no sentido de organizar o futuro, que está por vir, para ser um alerta que 

pretende minimizar a confusão ou a manipulação entre dados acumulados pela sociedade e a 

interpretação de uma realidade que se desenvolve em circunstâncias e contextos diferentes. O 

pensar histórico, nesse sentido, associa-se à reflexão que Chauí (2003, p. 6) faz acerca da 

formação em que 

 
antes de mais nada, como a própria palavra indica, uma relação com o tempo: é 

introduzir alguém ao passado de sua cultura (no sentido antropológico do termo, isto é, 

como ordem simbólica ou de relação com o ausente), é despertar alguém para as 

questões que esse passado engendra para o presente, e é estimular a passagem do 

instituído ao instituinte. 

 

 
Entretanto, a partir dos diversos aspectos que envolvem as práticas pedagógicas, o processo de 

profissionalização e de constituição do profissionalismo, o início do século XXI é marcado por 

um forte investimento em pesquisas sobre o profissional da educação, bem como sobre o 

professor e sua formação, pois conforme Gatti e Barreto (2009, p. 15), 

 
além da importância econômica, o trabalho dos professores também tem papel central 

do ponto de vista político e cultural. O ensino escolar há mais de dois séculos constitui 

a forma dominante de socialização e de formação nas sociedades modernas e continua 

se expandindo. 
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Destacamos que no centro dessas discussões está o profissional docente, e que uma de suas 

funções, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia, no Art. 5º, 

Inciso IV, se refere à “promoção da aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do 

desenvolvimento humano, em diversos níveis e modalidades do processo educativo.” (Conselho 

Nacional de Educação, 2006, p. 2). 

A propósito, Nóvoa (2009, p. 12) relata que: 

 
os professores reaparecem, neste início do século XXI, como elementos insubstituíveis 

não só na aprendizagem, mas também na construção de processos de inclusão que 

respondam aos desafios da diversidade e no desenvolvimento de métodos apropriados 

de utilização das novas tecnologias. 

 

Nessa perspectiva, consideramos que as discussões acerca da especificidade da profissão 

docente, seu campo de atuação e o processo de profissionalização se façam presentes nos cursos 

de formação de professores, sob diversas vertentes e aspectos, para que se constituam numa 

fonte efetiva de formação de novos profissionais docentes com clareza de posicionamentos para 

enfrentar os desafios educacionais da sociedade e que, de fato, queiram estar e permanecer na 

docência. 

Contudo, a discussão acerca da docência como profissão envolve posicionamentos diversos, que 

se iniciam com a história das profissões, que recebeu uma forte marca da análise sociológica, 

uma vez que foi essa área - a Sociologia - que se preocupou em compreender o processo pelo 

qual uma ocupação ou uma atividade tornou-se uma profissão, além da busca por definir o que é 

uma profissão. 

Freidson (1998, p. 53) afirma que “o termo ‘profissão’ está ligado intrinsecamente a 

determinado período histórico e apenas a um número limitado de nações desse período 

histórico”, e que 

 
 o caráter histórico do conceito e as muitas perspectivas sob as quais ele pode ser 

legitimamente observado, e das quais se pode extrair algum sentido para ele, frustram 

a esperança de qualquer definição ampla aceita de valor analítico geral (p.62). 

 

O autor ressalta que as profissões são analisadas a partir de: questões de conflito e de poder; da 

importância das relações econômicas, apontadas pelo marxismo; e, ainda, que as profissões são 

abordadas a partir do status profissional e do poder sobre a política de Estado. 

Nessa perspectiva, ainda segundo Freidson, o marxismo argumenta que tornar uma atividade 

como profissional “representa um elitismo injustificado que fortalece o sistema de classes e que 
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seus ‘cercados sociais’ excludentes limitam as oportunidades (Collins, 1979) e interferem no 

funcionamento de um mercado de trabalho livre e supostamente eficiente.” (1998, p. 36) 

Entretanto, a partir dos escritos de Michel Foucault, registra-se a defesa de que profissionalizar 

uma atividade permite, também, proporcionar o avanço do conhecimento (Freidson, 1998). 

Veiga (2008, p. 14) reforça o caráter histórico e, portanto, polêmico e polissêmico do termo, ao 

dizer, referindo-se à docência, que “a profissão é uma palavra de construção social. É uma 

realidade dinâmica e contingente, calcada em ações coletivas. É produzida pelas ações dos 

atores sociais - no caso os docentes.” 

Frente a esses posicionamentos, concordamos que é necessário concentrarmos nossos estudos e 

compreensão no processo histórico e cultural de construção conceitual, específico para cada 

atividade ou trabalho a ser realizado.  

E, assim, partimos do pressuposto de que “o professor é um profissional cujo espaço principal 

de trabalho é o ensino” (Souza e Guimarães, 2011, p. 26), sendo o ensino entendido como um 

complexo de relações entre ações e significações conceituais e “pressupõe uma adesão a um 

modo de produzir individual e coletivamente a existência.” (op cit, p. 26) 

Dentre a diversidade de tendências e conceitos que permeiam essa discussão, a profissão 

docente foi analisada a partir da abordagem feita por autores, como: Guimarães (2006); Nóvoa 

(1995, 2009); Hypolito (2005); Contreras (2002); Penin (2009); Veiga (2008).  

A partir dessa perspectiva, apresentamos por objetivo geral, neste trabalho: compreender como e 

sob quais aspectos o conhecimento da profissão docente nos Cursos de Pedagogia da 

Universidade Federal do Tocantins (UFT) tem sido desenvolvido. A UFT é uma universidade 

pública, da região norte do Brasil, que atende estudantes do curso de Pedagogia em quatro 

municípios do Estado do Tocantins: Tocantinópolis - situado ao norte; Palmas e Miracema - ao 

centro; e Arraias - ao sudeste do Estado. 

Conquistar os objetivos propostos em qualquer pesquisa requer clareza acerca de como se 

fundamenta a coleta e a organização dos dados. Essa trajetória nem sempre está clara no início 

da caminhada, uma vez que é construída, também, a partir da interação com o objeto de estudo e 

de como as questões se apresentam por meio da manifestação dos sujeitos envolvidos e das 

reflexões desencadeadas no pesquisador. Assim, adotamos o método na perspectiva materialista 

histórica dialética (MHD), na busca de apreender o movimento histórico de construção e 

compreensão da profissão docente, expressa por dados qualitativos como: sua história, valores e 

significados. Valemo-nos, também, da quantificação de informações manifestadas em respostas 

aos questionários e decorrentes da análise de documentos para analisar sob quais aspectos o 

conhecimento da profissão docente nos Cursos de Pedagogia da UFT tem sido desenvolvido e 
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qual a contribuição desses cursos para que os discentes, futuros pedagogos, queiram ou não 

ingressar ou permanecer na profissão docente. 

 

Profissão e formação docente 

As discussões acerca da profissão e da formação docente trazem em si uma marca histórica, em 

que elementos sociais e culturais do que significa ser um profissional se fazem presentes de 

forma peculiar.  

Freidson (1998, p. 35) faz um relato das discussões acerca da profissão e destaca que “os anos 

60 representaram um divisor de águas intelectual no estudo das profissões” em que foram 

produzidas “histórias ‘revisionistas’ das profissões e de suas instituições”. Mas a discussão 

conceitual de profissão, ainda de acordo com Freidson (op cit, p. 51), está referenciada em dois 

grandes conceitos. Tanto como “um amplo estrato de ocupações prestigiosas mas muito 

variadas, cujos membros tiveram todos algum tipo de educação superior e são identificados 

mais por sua condição de educação do que por suas habilidades ocupacionais específicas” 

(primeiro conceito), quanto ao “número limitado de ocupações com traços ideológicos e 

institucionais particulares mais ou menos comuns” (segundo conceito).  

É consenso que o desenvolvimento da profissão docente varia em relação à função que deve ser 

cumprida e que o processo de profissionalização da categoria docente suscita questionamentos, 

considerando-se a finalidade da educação e a democratização social. Mas, também, que o 

alcance de seu profissionalismo supera a definição de traços gerais e avança para a investigação 

do processo de desenvolvimento da atividade ou trabalho, no sentido de contribuir para a 

produção e o partilhamento da inovação do conhecimento na área.  

Codo e Vasquez-Meneses (2006) destacam que uma marca específica do professor é o “trabalho 

de educar”, que consiste num ato “de realizar uma síntese entre o passado e o futuro. Educar é 

um ato de reconstruir os laços entre o passado e futuro, ensinar o que foi para inventar e re-

significar o que será” (p. 43) e, assim, promover a aprendizagem do aluno. 

Para que haja aprendizagem é necessário envolvimento entre professor e aluno de modo a 

atribuir sentido e significado à aprendizagem. E é nessa significação que Codo e Gazzotti (2006, 

p. 51) expressam a “subjetividade do trabalhador” que, por sua vez, se relaciona com uma 

realidade objetiva. 

Nessa discussão são evidenciadas questões intrínsecas e extrínsecas do trabalho docente; no 

dizer de Penin (2009, p. 26),  

 
é possível categorizar as condições objetivas como determinantes extrínsecos ao 

trabalho, e as condições subjetivas como intrínsecos. Condições objetivas são 
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entendidas como os aspectos exteriores da profissão (salário, carreira, prescrições 

legais, condições concretas de trabalho em um local), e condições subjetivas como a 

vivência diária de um profissional no desempenho do trabalho, incluindo as angústias e 

alegrias nas relações sociais que estabelece - no caso do professor especialmente com 

os alunos. 

 

Ao entrelaçar as discussões sobre a profissão docente e suas significações e transformações no 

mundo do trabalho, são inseridas questões de relações de poder e conflito, de gênero, de 

competência técnica e competência política, de autonomia, de intelectualização, de produção e 

avaliação, de precarização e/ou proletarização do trabalho docente, de qualificação, dentre 

outras. 

Guimarães (2006) destaca que a necessidade de correspondência entre as condições gerais (de 

formação, remuneração e trabalho) para atuação docente e a sua complexidade, articulada com a 

importância e a responsabilidade da função educativa, é fundamental para caracterizar a 

discussão sobre a profissão no processo de formação docente, seja ela inicial ou continuada. 

Essa discussão põe em evidência o enfrentamento “de lutas concorrenciais que se instalam nos 

espaços de produção e nos espaços de conhecimento.” (Cunha, 1999, p. 132). Nessa luta, 

portanto, faz-se presente a tensão entre a superação de aspectos técnicos e racionalistas e do 

campo de possibilidades para se exercer a profissão docente e alcançar seus fins na perspectiva 

da emancipação, da coletividade, da diversidade e da expressão do pensamento.  

Penin (2009, p. 27) ressalta que há, na profissão docente, “talvez mais do que em outras 

profissões, a estreita relação entre fatores extrínsecos e intrínsecos”, devido à identificação do 

professor com a motivação para realizar seu trabalho, que, ao menos, deveria manifestar-se pelo 

“alcance do fim último da ação profissional - a aprendizagem do aluno.”  

Entretanto, não podemos deixar de considerar que há, também, a discussão dos estudiosos que 

são contrários a qualquer proposta de profissionalizar a docência, por considerá-las 

antidemocráticas e contribuindo para a desigualdade (Costa, 1996), ou ainda, por caracterizá-la 

como um processo de treinamento que minimiza, reduz ou exclui a possibilidade de promover 

uma reflexão crítica, autônoma e emancipadora sobre sua atuação no mundo do trabalho. 

Contudo, é importante destacar que os enfoques ou vertentes que se orientam para um processo 

de profissionalização atuam muito mais no campo de formação de conceitos, de ideias e de 

imagens, do que na concretude de ações e de conteúdos, propriamente dita. Essa formação de 

conceitos se entrelaça de tal forma com o modo de vida dos seres humanos e por ele perpassa 

que, por vezes, pode gerar uma impermeabilidade para o processo de análise e reflexão sobre a 

opção adotada e desenvolvida, dos conteúdos e ações. 
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Dentre as diversas tendências ou perspectivas para se compreender a prática profissional 

docente, destacamos as apresentadas por Garcia, Hypolito e Vieira (2005) e Contreras (2002) 

que, por sua vez, subjazem a uma concepção de profissão, e subsidiarão a análise dos dados, 

neste trabalho. Essas tendências imprimem características de natureza técnica, burocrática, 

prática, extensiva, ideológica ou intelectual à profissão e ao trabalho docente, mas não são 

considerados, pelos autores, como fixas: 

1. Técnica – todo trabalho tem como alvo a conquista de um status social a partir da 

comparação com as profissões consideradas tradicionais. Esta perspectiva é considerada clássica 

por Garcia, Hypolito e Vieira (2005), em que adquirir esse status requer um conhecimento 

especializado, órgãos de regulação ético-profissional e autorregulação no controle do ingresso e 

no exercício profissional.  

Contreras (2002) define que na vertente técnica o profissional adota uma abordagem de 

construção do conhecimento científico, por meio da pesquisa e da prática profissional, com 

ênfase na ideia de racionalidade técnica, em que desenvolver a “prática profissional consiste na 

solução instrumental de problemas mediante a aplicação de um conhecimento teórico e técnico, 

previamente disponível, que procede da pesquisa científica.” (2002, p. 90). 

Podemos relacionar esse modo de compreender a prática profissional do professor, segundo 

Contreras (op cit), à linha funcionalista da profissão em que se associa à preocupação principal 

da produção do conhecimento na perspectiva da pesquisa aplicada, em que a busca pelo 

diagnóstico, tratamento e resolução imediata de problemas é o resultado da aplicação do 

conhecimento científico no mundo real, conforme Shiroma (2003). Essa aplicação tem por 

finalidade conseguir os efeitos ou resultados desejados, fixos e bem definidos, a partir de 

conhecimentos produzidos no âmbito exterior à vivência e atuação dos professores, em que se 

estabelece uma relação hierárquica dos conhecimentos teóricos, como formulação de regras 

tecnológicas e de dependência de procedimentos para a atuação docente, interpretando-os numa 

relação de causa e efeito; de antecipação e consequências. (CONTRERAS, 2002). 

2. Burocrática – o trabalho docente é regido ora por formas colegiadas, ora por 

procedimentos burocráticos externos orientados por aspectos técnicos. Garcia, Hypolito e Vieira 

(2005) ponderam que é identificado o fortalecimento de práticas de diálogo entre a comunidade 

docente, nessa perspectiva, mas apresentam o risco do trabalho isolado em relação à 

comunidade externa da escola e a outros grupos docentes. 

3. Prática – a docência é um trabalho que supervaloriza os saberes práticos e 

experienciais, moldados por valores e propósitos que os professores atribuem à sua própria 

prática. De acordo com Garcia, Hypolito e Vieira (2005, p. 51), “essa noção amplia o campo de 

questionamento ao enfatizar a necessidade de uma visão mais reflexiva e crítica sobre as ações 

(como faz Zeichner, por exemplo)”. Mas, também, pode distanciar os docentes dos objetivos 
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mais amplos da educação.  

Nesta perspectiva, Contreras (2002) se refere à postura reflexiva/prática do professor em que 

este adota uma abordagem, pautada nos estudos de Schön (2000), e a reflexão assume um 

conceito que se originou de um movimento que busca resgatar o seu conhecimento frente às 

situações práticas do dia a dia no seu fazer docente, cuja ciência não deve ter um caráter 

normativo, a priori.  

Entretanto, vários autores citados por Pimenta (2002, p. 23), ressaltam que a perspectiva 

apontada por Schön, supervaloriza o professor enquanto indivíduo, reforçando o praticismo e 

descaracterizando o caráter coletivo e emancipador do trabalho docente realizado na escola.  

Outra questão, segundo Zeichner (2008), é a visão, que ainda prevalece na formação do 

professor reflexivo, de que a teoria é elaborada nas universidades e a prática, nas escolas. A 

relação entre teoria e prática é ignorada e, portanto, desconsidera-se que esta relação contribui 

para a superação do praticismo.  

Concordamos em superar as questões do imediatismo, do individualismo e da busca de 

estabelecermos passos para se realizar uma reflexão, uma vez que a lógica da reflexividade pode 

induzir os professores à apresentação de uma “única saída” (NÓVOA, 1995, p.18) e reforçar 

neles uma responsabilização constante pelo insucesso da qualidade educativa da escola, na 

perspectiva da emancipação humana. Para Contreras (2002), os professores, ao se depararem 

com sua insatisfação, experimentam uma situação em que “os sentimentos de responsabilidade 

conduzem ao isolamento e ao deslocamento da culpa para os contextos mais imediatos: os 

alunos, os colegas, o funcionamento da escola” (p. 155) e reforçam a atuação profissional 

vinculada a uma autoridade burocrática, com forte influência sobre o bem-estar do professor e 

sobre sua relação com o trabalho que realiza. 

O trabalho do professor é tido como solitário e invisível, uma vez que se privilegia a pesquisa 

acadêmica e, ao desconsiderar a “voz dos professores” e o contexto do conhecimento, reforça o 

silenciamento do professor.  

4. Extensiva - destaca a definição de um currículo nacional, a ser desenvolvido pela 

colaboração, trabalho integrado de parceria e desenvolvimento profissional, em articulação com 

o contexto social mais amplo da educação e os resultados que a escola consegue alcançar. 

Entretanto, a sobrecarga com atividades que extrapolam a sala de aula, e até mesmo a escola, 

nos coloca diante da discussão a respeito da intensificação do trabalho. 

Conforme Garcia, Hypolito e Vieira (2005), esta perspectiva é marcada pela diferenciação entre 

a profissionalidade restrita e extensiva, que representa um polo de amplo debate. 
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Na profissionalidade restrita, as habilidades docentes derivam da experiência; a 

perspectiva está no aqui e agora; os acontecimentos da sala de aula são tomados 

isoladamente; as metodologias são decisões de foro íntimo; a autonomia individual é 

valorizada; há pequeno envolvimento com aquelas atividades profissionais não 

diretamente relacionadas com o ensino, tais como leituras de formação político-

profissional mais ampla ou participação em atividades de formação em serviço que não 

sejam cursos "práticos" orientados a um saber-fazer; o ensino tende a ser visto como 

intuitivo por natureza – por vocação. Na segunda, profissionalidade extensiva, as 

habilidades docentes derivam da mediação entre teoria e experiência; a perspectiva 

dos docentes vai além da sala de aula para alcançar o contexto social mais amplo da 

educação; a sala de aula é percebida na relação com outros acontecimentos da escola; 

as metodologias de trabalho resultam da troca de experiência com a comunidade 

docente; outras atividades são valorizadas, tais como literatura da área ou atividades 

de formação em serviço, tanto as de interesse mediato como as de interesse imediato; o 

ensino é visto como atividade racional mais do que intuitiva. (op cit, p. 51) 

 

5. Complexa - envolve um alto grau de complexidade do trabalho docente quanto às 

questões de “planejamento coletivo, poder de decisões, uso de computadores, avaliação com 

portfólio, avaliação colaborativa, etc.” (Garcia, Hypolito e Vieira, 2005, p. 53) Os autores 

ressaltam que essa perspectiva tem retirado o poder e a autonomia dos docentes no processo de 

discussão a respeito de currículo e objetivos finais da educação e reforçam a ideia de que essa 

situação tem se encaminhado para uma maior intensificação do trabalho, causando desgaste para 

a saúde.  

6. Interativa – pautado pela heteronomia, requer um conhecimento especializado 

para resolver problemas que emergem na prática educativa, considerando-se a inter-relação com 

a diversidade cultural e a diversidade do ato educativo e seus valores, além de conhecimento da 

realidade e responsabilidade quanto às questões de ensino, currículo e avaliação. 

Entretanto, Garcia, Hypolito e Vieira (2005) acreditam  

 
que a heteronomia pode não ser uma alternativa satisfatória. Pensamos que formas 

coletivas de exercer o trabalho pedagógico, que considerem os saberes docentes 

teóricos e práticos e que, ao mesmo tempo, considerem a comunidade escolar como 

parte integrante de todo o processo educativo, podem ser construídas. Como indica 

Hypolito: ‘Profissionalismo tem que significar a melhoria do trabalho profissional, mas 

também a melhoria da qualidade social do ensino.’ (p. 53) 

 

As formas coletivas de exercer o trabalho docente se apresentam como uma alternativa para se 

investir no desenvolvimento da formação do professor no Curso de Pedagogia. Ou seja, a 

docência, entendida como profissão, é um trabalho que requer formação teórico-prática com 



31 

 

fundamentos articulados e integrados a uma reflexão coletiva dos aspectos técnicos, humanos e 

políticos; um trabalho em que o ensino não é um fim em si mesmo, mas interage com um 

contexto sócio-cultural mais amplo e requer a consideração dos aspectos objetivos e subjetivos 

que envolvem uma profissão. Consequentemente, a educação escolarizada visa à qualidade 

social de vida, que inclui a dimensão profissional e de ensino para o cidadão. 

Compreendemos, ainda, que esta formação requer a busca pela análise do sentido e do conteúdo 

da prática reflexiva ou reflexividade que, no dizer de Contreras (2002), é a formação do 

profissional como intelectual crítico, conforme as idéias de Giroux e Gramsci. Poderíamos 

dizer, também, que a intelectualidade, conforme Pimenta (2002) e Libâneo (2002), visa a uma 

reflexividade emancipadora e à tomada de consciência da teoria subjetiva e da cultura 

objetivada, decorrente de uma prática contextualizada. Para Contreras (2002, p. 157), 

 
é preciso que os professores ‘intelectualizem’ seu trabalho [...], isto é, questionem 

criticamente sua concepção da sociedade, da escola e do ensino, o que significa não só 

assumirem a responsabilidade pela construção e utilização do conhecimento teórico, 

mas também terem o compromisso de transformação do pensamento e da prática 

dominantes. 

 

Essa perspectiva de profissional se empenha em resgatar a autoridade do professor frente ao 

ensino, no sentido de que, por meio do desenvolvimento de sua capacidade e, sobretudo, de seus 

conhecimentos articulados aos aspectos teóricos, técnicos, políticos, culturais e humanos, ele se 

constitui como ‘autorizado’ a trabalhar a docência para a construção de um “conhecimento 

crítico sobre as estruturas sociais básicas, tais como a economia, o Estado, o mundo do trabalho 

e a cultura de massas, de modo que estas instituições possam abrir-se a um potencial de 

transformação”, conforme Giroux, citado por Contreras (2002, p. 159).  

Contudo, Contreras (2002, p. 161) alerta que: 

 
esse desenvolvimento teórico também apresenta problemas. O caráter programático da 

obra de Giroux mostra qual deveria ser a situação dos professores enquanto 

intelectuais, mas não como os professores que estão presos aos limites de suas salas de 

aula poderiam chegar a construir semelhante posição crítica em relação à sua 

profissão. 

 

Essa perspectiva de profissional pode encadear uma tendência ao excessivo conteúdo teórico 

sem articulação com a prática, uma vez que nem sempre há, na análise teórica, a reflexão sobre 

a que se destina o pensamento crítico. Entretanto, nos incita à inquietação frente às situações 

que precisam ser enfrentadas e que, por vezes, passam despercebidas. O conhecimento teórico 
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pode não mudar a prática, pois não tem ação na realidade concreta, mas permite identificar 

desafios e compreendê-los ao ponto de ser possível organizar ações ou propor questões que 

sejam exequíveis.  

Nesta linha de pensamento, Nóvoa (2009, p. 18), reforça: “trata-se sim, de afirmar que nossas 

propostas teóricas só fazem sentido se forem construídas dentro da profissão, se forem 

apropriadas a partir de uma reflexão dos professores sobre o seu próprio trabalho.” 

De acordo com Contreras (2002, p. 165), esse posicionamento 

 
requer, primeiramente, a tomada de consciência dos valores e significados ideológicos 

implícitos nas atuações de ensino e nas instituições que sustentam, e, em segundo lugar, 

uma ação transformadora dirigida a eliminar a irracionalidade e a injustiça existente 

em tais instituições. 

 

A profissão docente, conforme assumimos neste trabalho, deve ser entendida como uma 

atividade que requer um processo de profissionalização, em que é necessário o desvelamento de 

seu conteúdo, seus interesses implícitos, de modo a confrontá-lo com a realidade concreta e com 

a prática educativa escolar desenvolvida pelo professor. De certa forma, isso implica provocar o 

movimento de ir além do imediatismo (reflexão crítica) e de um afastamento da realidade 

concreta (análise teórica), mas sem se afastar da análise da situação educativa que se manifesta 

na educação escolar (análise prática) no sentido de propiciar aos futuros docentes, no caso 

específico do curso de Pedagogia, a compreensão dos elementos necessários para se interpretar 

o processo educativo e os fatores com os quais se inter-relacionam. 

 

A profissão docente e os cursos de pedagogia da UFT 

Consideramos que, na busca por evidenciar as características, qualidades, história e significados 

da profissão docente, faz-se necessário tornar explícito o contexto histórico da profissão e da 

formação docente e suas contradições, de forma radical, no sentido de ir à sua raiz e de 

compreender como elas se constroem e se relacionam entre si. Isto, porque a compreensão da 

profissão docente revela, também, as relações intersubjetivas no processo de formação de 

concepções acerca da docência, e esta se faz presente numa realidade objetiva, seja ela no 

campo da formação ou no campo de atuação profissional.  

Diante das características dos docentes e discentes, que participaram desta pesquisa, destacamos 

a riqueza da experiência universitária, proporcionando o contato com a diversidade de vivências 

que reforçam o tensionamento, a contradição e o conflito entre o pensar e o agir de docentes, 

uma vez que cada grupo de docente formador encontrava-se numa fase específica da sua 
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carreira profissional. Eles trazem para o curso de Pedagogia, o debate educacional, não só entre 

pedagogos, mas, com os docentes de outras áreas das Ciências Humanas e Sociais. Isto propicia 

a discussão acerca do papel da Universidade no processo de formação profissional, em interface 

com as questões culturais, técnicas, políticas e sociais, com suas singulares ambiguidades e 

polêmicas nos contextos da existência humana, do pedagogo e da profissão docente. 

Identificamos que os campi com oferta de Cursos de Pedagogia na UFT foram todos 

implantados nos respectivos municípios - Arraias, Palmas, Miracema e Tocantinópolis -, após a 

criação do Estado do Tocantins, no ano de 1989. Considerando que, exceto Palmas, os 

municípios foram criados entre o século XIX (Tocantinópolis - 1858) e início do XX (Arraias, 

em 1914 e Miracema, em 1948), esse é um dado que torna evidente a lentidão do processo para 

se compreender a educação superior como um modo de promover a cultura de um povo, 

ressaltando os limites e possibilidades para o seu desenvolvimento em diversas dimensões da 

sociedade, como por exemplo: ética, política, tecnológica e profissional, dentre outras. Os campi 

do interior do Estado apresentam um cenário de oferta com poucos cursos de graduação, sendo 

estes prioritariamente na área da educação, dificultando a discussão e interlocução entre as 

diversas áreas do conhecimento e da própria educação consigo mesma, uma vez que distam da 

sede da UFT entre 78 km e 517 km.  

Destacamos que a educação superior é inserida nos campi do interior como forma de 

atendimento à demanda estadual de formação de profissionais para o magistério, com vistas à 

melhoria dos níveis educacionais do Estado.  E os dados contribuem, ainda, para a análise da 

profissão docente, a partir de questões como: a feminização do magistério, tanto entre os 

docentes formadores, quanto entre os discentes, futuros professores; o tempo de experiência e 

formação acadêmica dos docentes e a idade dos discentes no processo de formação de conceitos 

acerca da profissão docente. Destacamos que conforme o movimento contextual e histórico dos 

referidos cursos, não há consenso quanto à função de profissionalizar na universidade, em 

especial quanto à função docente. 

Os dados apresentaram uma compreensão da profissão docente contraditória pois se, por vezes, 

refletiam uma vertente interativa, como uma atividade que requer o conhecimento teórico 

metodológico, inter-relação com a diversidade cultural e a diversidade do ato educativo, além de 

conhecimento da realidade e responsabilidade quanto às questões de ensino e currículo. Outras 

vezes, aproximavam-se da concepção técnico racional ou funcionalista, motivados pela busca da 

solução imediata e pontual para problemas educativos sem considerar os contextos sócio-

político e pedagógicos da profissão, reduzindo a docência à aplicação de técnicas e 

conhecimentos externos ao experiencial dos professores, numa relação linear de causa e efeito. 
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De forma sutil, torna-se presente a assimilação de uma cultura do trabalho solitário e isolado do 

futuro professor, distanciando-o da riqueza do projeto coletivo que subsidia a análise da 

realidade educativa. Entretanto, a compreensão da profissão docente e da formação 

universitária, expressa pelos dados, revela uma perspectiva simplista, em que o conhecimento, a 

inovação, a criatividade, a criticidade e a problematização se confundem com a reprodução 

impensada de ações que não apresentam intencionalidade educativa. 

Concordamos com Souza (2008) na defesa de que, superar a visão simplificadora da profissão 

seria desenvolver uma perspectiva de ensino que, dentre outros aspectos, se proponha a 

estimular o trabalho cooperativo com os alunos “não esquecendo que a mente não está apenas 

no cérebro de cada um, mas se estende entre os outros membros do grupo.” (p.59) E, ainda, que 

“aprender em cooperação pretende ser uma maneira de ultrapassar o vazio entre as 

aprendizagens experienciais dos alunos e a academia” (op cit, p.62). 

Ao associarmos a análise dos PPCs e as respostas dos docentes e discentes, identificamos que, a 

partir da convergência da concepção interativa e das divergências entre os posicionamentos, 

foram evidentes as dificuldades e contradições em compreender esta concepção, pelo fato de 

que tanto os discentes quanto os docentes solicitaram mais atividades práticas e técnicas, 

durante o Curso, denunciando uma vertente de concepção mais funcionalista da profissão 

docente, que supervaloriza os saberes práticos e a relação linear entre teoria e prática. 

Percebemos ainda que a profissão, para nossos pesquisados, assume o caráter de individualismo 

e de imediatismo, na busca de solução de problemas pontuais, desvinculados de sua 

historicidade e do contexto sócio cultural, tornando-se distante a realização de um projeto 

coletivo de formação, não só no âmbito do curso, mas da Universidade.  

Em nosso percurso e investigação, parece-nos que é necessária uma ação mais concreta, que 

ultrapasse o âmbito do discurso, por parte dos envolvidos nos Cursos de Pedagogia da UFT, e 

que seja resultante da análise e compromisso com uma formação docente que tem por objetivo o 

exercício profissional e o alcance dos fins educativos na perspectiva da humanização, da 

coletividade, da diversidade e da expressão e do movimento do pensamento. 

 

Considerações finais 

A discussão acerca da profissão docente enfrenta, historicamente, a distância entre a imagem 

que a sociedade e o Estado têm da docência e da sua função, para o enfrentamento dos desafios 

que se manifestam no processo educativo. Esta distância provocou e, ainda provoca, uma tensão 

e conflito na formação do professor quanto à função docente, à articulação de conhecimentos e 

saberes a serem desenvolvidos na profissão e à própria concepção de profissão docente.  
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Inicialmente, constatamos que a constituição cultural de se conceber uma profissão passou por 

diversos significados que ora são favoráveis, ora são negativos, no sentido de que 

profissionalizar pode promover um conhecimento crítico e transformador ou alienado. 

No caso específico da profissão docente, a discussão teórica e conceitual, nos leva a entender 

que há uma perspectiva epistemológica diferenciada, constituída por conhecimentos e saberes, 

construídos no cotidiano educativo escolar. Nesta construção, é ressaltado o modo como cada 

indivíduo coordena e hierarquiza o pensar sobre a profissão docente; e requer uma qualificação 

que contemple os aspectos objetivos (subjetivos) e intrínsecos (extrínsecos) da profissão. 

Portanto, consideramos a docência como uma profissão e que a formação, na graduação, 

possibilita a abordagem de questões e temas que ampliam a significação de valores educativos, 

sejam teóricos ou práticos, objetivos ou subjetivos, tendo em vista o estabelecimento de uma 

relação intersubjetiva com o outro sujeito, com o mundo do trabalho e a profissão docente. 

Nos Cursos de Pedagogia da UFT, formar o docente como profissional na Educação Superior é 

uma proposta que não se reduz aos aspectos técnicos e práticos, e ser profissional envolve uma 

relação de produção de conhecimentos e sua articulação com aspectos sociais, técnicos, 

culturais, políticos e, portanto, pertinentes à existência humana. E, assim, desenvolver uma 

profissão significa manifestar uma concepção de vida, de mundo e de sociedade que se expressa 

no modo de pensar e agir do indivíduo em sua própria existência. 

Mas os cursos ainda proporcionam aos futuros docentes o desejo de que, a formação deveria os 

impulsionar à não comodidade frente às contradições de situações educativas, e que os 

instigasse à coragem e ao desejo de imergir no campo do conhecimento, para compreendê-lo em 

sua essência, o que significa verificar como a aprendizagem tem-se constituído fonte de 

reflexão, de auto-reflexão, de diálogo consigo próprio e com os outros, na busca de alcance de 

um consenso, sem desconsiderar o discenso. 

Consideramos, então, que a práxis transformadora, a busca da reflexão, do pensar e do analisar a 

realidade com vistas à sua transformação, de alguma forma, nos Cursos de Pedagogia da UFT, 

não tem alcançado os aspectos da subjetividade, no sentido de despertar nos discentes o querer 

investir e dedicar-se a um trabalho que supere o imediatismo dos aspectos técnico-práticos e 

funcionalistas para a busca de solução imediata dos problemas educacionais. 

Evidencia-se a importância da questão epistemológica da profissão docente, que não se limita a 

discutir um conceito ampliado (ensino e gestão) ou restrito (ensino) da docência, pois é uma 

profissão que requer a vinculação mais próxima com a vida social, cotidiana e concreta, 

revelando sentidos. A dinâmica da realidade educativa não é compatível com o conformismo ou 

a naturalização de fatos e de teorias, e nos incita a pensar o movimento do pensamento e da 
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reflexão acerca das necessidades e interesses de enfrentar o fenômeno educativo vivenciado na 

escola, como cultura geral e profissional para o docente.  
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Título: 

Discentes universitários em diálogo com docentes do ensino fundamental. 
Caminhando entre as ideias: outro modo de trabalho pedagógico 
Autor/a (es/as):  

Pereira, Sonilda Sampaio Santos [Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia] 

Resumo: 

Em 1959 Paulo Freire, no Brasil, criticava a  formação pedagógica desassociada das 

experiências do processo educativo; dizia de uma formação de professores reduzida a 

informações discursivas, sem contato com a realidade. Cinquenta anos após a denúncia de 

Freire, mais precisamente em 2009, Leite, Lima e Monteiro, em Portugal, discutem a pouca 

importância dada a um saber teórico-prático que apóie o trabalho docente no ensino superior. 

Sem um saber consistente, o docente universitário, formador de formadores, não tem 

conseguido colocar a universidade em diálogo com a comunidade educacional que a rodeia. 

Diante destas sinalizações de “faltas” e, a partir das indicações: a) de Freire (1996) sobre os 

saberes necessários à prática educativa no tocante à implicação da docência na discência e vice-

versa; b) de Perrenoud (2000) quanto às competências básicas para ensinar, sobretudo a 

competência docente de envolver os alunos em atividades de pesquisa; c) de Morin (2001) em 

torno dos saberes necessários à educação, especialmente o saber ensinar as relações mútuas e as 

influências recíprocas. Das indicações de Freire, Perrenoud e Morin, propusemos um modo de 

trabalho pedagógico na perspectiva dialética, buscando o diálogo entre discentes universitários e 

docentes da educação básica. A problemática  que embalou nosso estudo foi: há possibilidade 

de diálogo propiciador de aprendizagens significativas entre alunos do curso de pedagogia da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e professores do Ensino Fundamental da Escola 

Estadual Rural Taylor-Egídio, no município de Jaguaquara – Bahia? Nosso objetivo foi buscar 

um diálogo prazeroso e facilitador  de aprendizagens tanto para os discentes universitários 

quanto para os docentes do ensino fundamental. Na tentativa de dar conta do problema e 


