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Resumo 
Esta comunicação tem o propósito de abordar ideias sugerindo possíveis reflexões no 
sentido da valorização da profissionalização docente universitária. O campo de 
investigação foram os depoimentos de dois grupos de interlocutores, os quais 
totalizaram quatorze participantes. A coleta de dados estendeu-se de agosto de 2012 a 
outubro de 2013, mediante observação participante, análise documental e entrevista 
semiestruturada. Os dados foram analisados através de Análise Textual Discursiva, 
conforme ensinam Moraes e Galiazzi (2011) e resultaram em seis categorias, das quais 
somente duas são aqui exploradas. Os achados da pesquisa apontaram para a 
necessidade de valorização da profissionalidade docente como forma de melhorar as 
condições de compreensão das especificidades do campo da educação quando do seu 
embricamento com as diferentes áreas do saber. 

Resumen  
Este artículo tiene como objetivo discutir las ideas que sugieren posibles reflexiones 
hacia la mejora de la profesionalización de la docencia universitaria. El campo de la 
investigación fueron los testimonios de los dos grupos de interlocutores, los cuales 
totalizaron catorce participantes. La recolección de datos duró desde agosto 2012 a 
octubre 2013 por medio de la observación participante, el análisis de documentos y 
entrevista semiestructurada . Los datos fueron analizados a través del Análisis Textual 
Discursivo, como enseñan Galiazzi y Moraes ( 2011 ) y resultaron en seis categorías de 
las cuales solo dos son exploradas aquí . Los resultados de la investigación apuntaron a 
la necesidad de valorar la profesión docente como una forma de mejorar las 
condiciones de comprensión de las características específicas del ámbito de la 
educación cuando de su imbricación con las diferentes áreas del conocimiento. 

Introdução 
A presente comunicação é fruto, em parte, do estudo que deu origem a uma 
dissertação de mestrado defendida em 2014, no Programa de Pós-Graduação em 
Educação da PUCRS, cujo objeto de análise foi o currículo integrado33, suas 

                                                      
33 Para Santomé (1998, p. 112), a denominação de currículo integrado pode resolver a dicotomia e/ou o debate 
colocado na hora de optar por uma denominação do currículo que por sua vez integre os argumentos que justificam 
a globalização e os que procedem da análise de defesa de maior parcela de interdisciplinaridade no conhecimento e 
da mobilização das inter-relações sociais e políticas. A isso me permito agregar a possibilidade de pensar um 
currículo que leve em consideração os sujeitos para os quais se volta, considerando suas vivências pessoais, sociais, 
culturais e, no nosso caso específico, de trabalho.  



359 
 

proposições legais e seus efeitos práticos no âmbito de um Curso Técnico Integrado34 
de Nível Médio em Agropecuária, mantido por um Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia. 
Na instituição investigada, encontramos cursos técnicos integrados de nível médio ou 
subsequentes, além de formação superior que envolve os cursos de bacharelados e 
licenciaturas, realidade também encontrada, respeitando as especificidades, nos 
outros trinta e oito Institutos Federais35 que compõem a Rede Federal, uma vez que 
todos foram criados e são regulamentados pela Lei 11.892 de 29/12/2008. 
Nos mais de cem anos de existência da rede, pudemos observar avanços, sobretudo 
nos últimos dez anos em relação à expansão e nos últimos sete quando levamos em 
conta a nova legislação que redimensiona o papel social dessas instituições agregando-
as a possibilidade de oferecerem além de cursos técnicos, formação superior e pos-
graduções Lato sensu e Stricto sensu equiparando-as às universidades.  

Marco Teórico 
Quando nos propomos refletir sobre a educação, muitos são os pontos que merecem 
relevo na análise, porém, a qualidade36 tem se mostrado um dos temas mais 
discutidos, principalmente quando levamos em conta seu contexto mais 
contemporâneo, marcado pelas tentativas governamentais, através de políticas 
públicas, de ampliar o acesso à educação e apermanência nas Instituições tanto em 
âmbito privado, através de bolsas e financiamentos, quanto público com a criação e 
ampliação das Instituições Federais de Ensino. 
De acordo com Leite (2010, p. 02), “um professor bem formado, motivado, com 
condições de trabalho adequadas e envolvido em um processo de formação contínua 
que lhe forneça elementos para a constante melhoria da sua prática é o elemento mais 
importante para educação de qualidade”.  
Levando em conta a afirmação da autora no contexto dos Institutos Federais, têm-se 
observado carências quanto a um trabalho de profissionalização do ofício da docência, 
aliada a formação continuada com professores37 capaz de promover formas de 
atuação que articulem com maior intensidade o coletivo e a interdisciplinaridade. 
Autores como Veiga (1998) e Fernandes (2001) têm se dedicado a mostrar a relevância 
de tal postura, e Leite (2010, p.3) corrobora tais posicionamentos ao afirmar a 
importância dos professores sentirem-se elementos chaves na construção e 

                                                      
34 Entre outras questões que mobilizaram a pesquisa, busquei entender de que forma acontecia essa integração 
anunciada no nome do curso. 
35http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm acesso em: 10/12/2015 
36 Alinhado a Rios (2010, p. 64), entende-se neste estudo que “o conceito de qualidade é totalizante, abrangente e 
multidimensional. É social e historicamente determinado, porque emerge em uma realidade específica de um 
contexto concreto. Portanto, uma análise crítica da qualidade deverá considerar todos esses aspectos, articulando 
aqueles de ordem técnica e pedagógica aos de caráter político-ideológico”.  
37 A substituição da expressão “formação continuada de professores” para “formação continuada com professores” 
(grifo do autor) é uma tentativa de valorização do trabalho coletivo e solidário que deve ser a marca de toda e 
qualquer atividade na escola. Penso que nos encontros de formação o grupo de educadores necessita da mútua 
colaboração tanto para o estudo teórico quanto para a reflexão sobre práticas. Há que avançar na antiga postura 
através da qual um especialista “ensina” aos demais professores o que devem fazer, como deve ser feito e quando 
deve ser feito, mediante prescrições que, na maioria das vezes, não encontram sustentação nas atividades 
cotidianas realizadas em sala de aula. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm
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implementação dos Projetos Pedagógicos de Curso de suas Instituições. Assim, ao 
escrever que é necessária “uma formação que promova a participação ativa do 
professor no projeto político pedagógico, na solidariedade com os colegas e com os 
alunos, no compromisso com a emancipação de nosso povo” confere àquele, um papel 
de autor de sua profissionalidade38 e promotor de espaços que concorrem para a 
construção da cidadania.  
Retomando as contribuições de Leite (2010) com o contexto investigado, pudemos 
perceber diferenças profundas nos encaminhamentos desde a acolhida aos 
professores novos, perpassando os assessoramentos ao trabalho cotidiano e as 
práticas que permitem aos professores se sentirem coautores de um projeto 
pedagógico institucional.  
Neste sentido, Freire (2001, p. 42-43) nos alerta sobre a necessidade de incentivar para 
que a “curiosidade ingênua, percebendo-se como tal, vá se tornando crítica” de modo 
que “a prática docente, implicante no pensar certo, movimente-se de forma dialética 
entre o fazer e o pensar sobre o fazer”. Entendo que, para o autor, a reflexão é um 
movimento realizado entre o fazer e o pensar, que não deve alcançar somente o 
pensar para o fazer mas sim, o pensar sobre o fazer, de modo que as possíveis e 
necessárias correções sejam feitas ao longo do processo de convívio entre o aluno e o 
professor. Por isso, no pensamento de Freire (1997), a busca pela profissionalização, 
aliada a formação permanente é resultado do conceito da condição de incompletude 
do ser humano, e, mais do que isso, é a consciência desta incompletude que deve se 
projetar na sua atuação, pois:  

A educação é permanente não por que certa linha ideológica ou certa posição política ou certo 
interesse econômico o exijam. A educação é permanente na razão, de um lado, da finitude do 
ser humano, de outro, da consciência que ele tem de finitude. Mas ainda, pelo fato de, ao longo 
da história, ter incorporado à sua natureza não apenas saber que vivia, mas saber que sabia e, 
assim, saber que podia saber mais. A educação e a formação permanente se fundam aí. 
(FREIRE, 1997 p. 20).  

 
Com base nisso, torna-se indispensável aliarmos a reflexão da prática pedagógica 
docente ao cultivo de um espírito crítico construtivo que possa viabilizar a abertura de 
caminhos no sentido de fortalecer a visão político-emancipatória do professor, de 
modo a garantir maior significado humano a sua prática, que deve estar associada à 
formação de novos líderes e não de novos seguidores. 

Metodologia 
Nas últimas décadas, os estudos de caso têm ganhado significado cada vez mais 
relevante no campo da educação. Dessa forma, essa modalidade de pesquisa tornou-
se viável diante das particularidades do objeto, bem como a complexidade que um 
tema educacional representa numa investigação.  

                                                      
38 Segundo Santos e Duboc (2005, p. 4) “a profissionalidade se constrói na relação com o campo sem ntico das 
formas de expressão das identidades e das construções, nas trocas sociais e simbólicas estabelecidas entre os 
sujeitos. Constitui-se pela autonomia que exerce na escola, diante de seu trabalho; pela responsabilidade de sua 
formação permanente; pela capacidade de aprender e refletir sobre sua ação”.  
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Ao analisar os tipos de estudo de caso, optei pelo etnográfico que, em que pese ter 
surgido recentemente em pesquisas no campo da educação, propõe, entre outras 
formas, a adoção de princípios da etnografia, usada tradicionalmente por 
antropólogos. Vale destacar que nas palavras de André (2008) a diferença de enfoque 
nas duas áreas pode ser assim explicada certos requisitos da etnografia não sejam - 
nem necessitem ser - cumpridos pelos investigadores das questões educacionais. [...] O 
que se tem feito, de fato, é uma adaptação da etnografia à educação, o que me leva a 
concluir que fazemos estudos de casodo tipo etnográfico e não etnografia no seu 
sentido estrito (ANDRÉ, 2008, p. 25). 
A coleta de dados estendeu-se de agosto de 2012 a outubro de 2013, mediante 
observação participante, análise documental e entrevista semiestruturada. Os dados 
foram analisados através de Análise Textual Discursiva, conforme propõem Moraes e 
Galiazzi (2011) e resultaram em seis categorias das quais somente duas são 
pertinentes a essa comunicação, quais sejam: articulação teoria e prática e 
enfrentamento aos desafios da docência, cuja análise dos resultados passaremos a 
apresentar. 

Resultados 
O estudo constatou ausência de formação pedagógica ou fragilidades que contribuem 
consideravelmente para minar a qualidade dos processos de ensino e aprendizagem 
quando prática educativa esta ancorada na tradição reprodutivista do senso comum e 
não se deixa iluminar pela teoria que se faz presente no processo de profissionalização 
do docente. Ao examinarmos as categorias que emergiram das análises dos dados 
coletados, o resultado encontrado aponta para inexistência ou dificuldade na 
articulação entre a teoria pedagógica e a prática educativa na medida em que a 
profissionalização docente deixa de ser valorizada assim com também, 
equivocadamente, despreza-se o contínuo processo formativo pedagógico ao longo de 
toda a carreira docente. A retomada dessas discussões no sentido do reconhecimento 
do seu valor pelos professores que ministram aulas nas diferentes áreas do saber tem 
se configurado num dos grandes desafios para o enfrentamento da docência quando 
se busca um trabalho de excelência.  

Conclusão 
Pelo exposto, o que se espera é que essa comunicação possa provocar reflexões acerca 
da importância da profissionalização docente em âmbito pedagógico no sentido de 
que a formação inicial e continuada possam assegurar condições diferenciadas de 
acesso à qualidade, face ao aprofundamento do conhecimento do campo educativo e, 
com ele, seus respectivos fenômenos que sem embricam em sala de aula ou fora dela 
com as diferentes áreas do saber. 
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