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RESUMO 
 

Este presente estudo é resultado de uma pesquisa teórica sobre a formação do professor 
comprometido com a prática escolar. Na perspectiva de analisar a importância da articulação 
da teoria com a prática na formação inicial e continuada do professor de modo a evidenciar e 
explicar as relações entre saberes pedagógicos (providos pelas disciplinas pedagógicas) com o 
cotidiano escolar. As divergências da ação pedagógica no contexto educativo encontram-se 
presente no contexto da escola. Assim, para elucidar essa questão se faz necessário entender o 
processo formativo dos professores na escola pública e o seu comprometimento social.  
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ABSTRACT 
 

This study is a result of theoretical research on the education of teachers committed to 
the school practice. A view to considering the importance of articulation between theory and 
practice in initial and continuing teacher in order to highlight and explain the relationship 
between pedagogical knowledge (teaching provided by the disciplines) at the school 
everyday. The divergence of the pedagogical action in the educational context are present in 
the context of the school. So to clarify this question it is necessary to understand the training 
process of teachers in public schools and its social commitment. 
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INTRODUÇÃO 

 

As mudanças no atual cenário social, causada pelo dinamismo da tecnologia, com as 

rápidas informações e comunicações, transforma a sociedade, que passa a ser denominada 

com sociedade da informação. A busca constante pela formação de qualidade para alcançar a 

tecnologia que modificou a sociedade, é questão de sobrevivência. O ensino de alto nível 

assume o papel de destaque no meio social. Ele é a base, o alicerce, sem ele nenhuma 

sociedade poderá ser capaz de um alto desempenho no mundo moderno com muitas 

informações e tecnologias avançadas, que evoluem e se aperfeiçoam em uma velocidade 

surpreendente. Essa modernização “[...] causa profundos impactos sobre os processos 

pedagógicos passando-se a exigir do homem novos conhecimentos e novas atitudes no 

exercício de suas múltiplas funções, enquanto ser social, político e produtivo” (KUENZER, 

1996, p.457).   

Para acompanhar essa evolução, a escola, instituição legitimada pela sociedade como 

responsável pela formação dos integrantes que a compõe, tem a obrigação de equipar os 

estudantes com os meios para que eles realizem, contribuam e sejam empregáveis nessa nova 

sociedade emergente. Todavia, a educação escolar é praticamente obrigada a acompanhar essa 

evolução, e os métodos tradicionais passa a não ser mais suficientes. Ler, escrever e resolver 

as quatros operações fundamentais da matemática continuam a ser necessárias, mas, 

insuficientes para responder adequadamente as demandas contemporâneas, que passa a exigi 

“[...] processos de aprender que articulem o mundo da escola ao mundo do trabalho, a teoria à 

prática, à reflexão à ação, e não apenas enquanto repetição de forma de fazer, mas enquanto 

forma de produzir concepções transformadora da realidade” (KUENZER, 1996, p. 458). É 

preciso além da simples aquisição desses conhecimentos, fazer uso deste no cotidiano, 

apropriando-se da função social deste na prática. No mundo contemporâneo, o estudante além 

de ser um agente de aprendizagem, é também um agente social.  

Para a formação de um sujeito ativo, autônomo, contribuinte e compromissado com a 

sociedade, sua formação deve interagir com esta, e para que o aluno seja contemplado com 

uma educação desta natureza. A sociedade contemporânea exige dos professores uma 

formação que possibilite a “[...] articulação da teoria com a prática, possibilitando assim que o 

conhecimento agregado possa a se tornar objeto de reflexão e aplicação na 

realidade”(BUGARIM; VASCONCELOS; MATOS; 2009, p.435).     

Com base em resultados de algumas pesquisas, as escolas não estão cumprindo sua 

tarefa social, e como qualquer entidade, a escola deve ser eficiente na tarefa ou função que é 
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destinada. Dessa forma, para suprir as novas exigências sociais, precisamos reafirmar a 

finalidade da escola, porque a educação na contemporaneidade, ocupar um lugar na 

sociedade, onde tudo está a ela subordinado.  

A educação passa por vários problemas, sendo estes, políticos, econômicos e sociais, 

mas, ao pensar na solução desses problemas, tudo se resume na formação do professor, por 

ganhar maior visibilidade nesta questão. Se os estudamtes, que são o futuro da sociedade, não 

estão atingindo o resultado educacional esperado ou os resultados necessários para exercer a 

cidadania, o primeiro a ser responsabilizado é o professor, mesmo sabendo que a relação 

professor versus aluno é muito mais complexa, porque o aluno, não é só um receptor, mas 

também participante do processo do ensino-aprendizagem, que é ao mesmo tempo, fruto de 

uma sociedade, onde a educação não é prioridade. Como enfatiza Costa em seus escritos. 

 
Quando se concentra a solução destes problemas na profissionalização 
docente, questões fundamentais como o financiamento, os gastos e o 
controle político estão sendo colocados em segundo plano, ao mesmo 
tempo em que se está reconhecendo, sutilmente, os professores e 
professoras como principais culpadas pela situação crítica da 
educação (COSTA, 1996, p. 446).           

 

São vários aspectos apontados pelas pesquisas em torno da temática educação, mas a 

formação de professores é a mais enfatizada, que sequer maiores reflexões. 

 Segundo Codo, “[...] quem faz a educação, qualquer educação, é o educador” (1999, p. 

93). Embora a questão seja muito mais complexa, não se deve ignorar que o professor bem 

formado e consciente dos seus direitos e deveres, pode e muito contribuir para minorar os 

problemas educacionais. 

Partindo desse ponto, a formação de professores para atuar na sala de aula, passa a ser 

um desafio da sociedade, em especial das instituições de ensino superior, em especial as 

universidades, por serem responsáveis enquanto parte, pela formação do professor. Assim, 

para reverter o quadro do fracasso escolar, devem “[...] propor e executar modelos de 

formação do educador, em articulação com a prática pedagógica que se dá nas relações 

sociais e produtivas em seu conjunto”(KUENZER, 1996, p. 466). Para tanto se faz necessário 

que as universidades façam críticas e elabore proposta para as atuais formas de organização e 

concepções formadas, em relação à formação de professores presente no interior da escola e 

também para a sociedade contemporânea.       

Neste sentido as universidades, por ser “[...] lugar de produção científica e de 

articulação das diferentes áreas de conhecimento”(KUENZER, 1996, p.466) pode 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

 

4 

desencadeiam ações intensivas e sistemáticas que qualifiquem os professores mediante ensino 

superior, pesquisa e extensão. Sobretudo, quando se inicia a formação do professor com a 

prática investigativa, articulado a teoria com a prática, tornando-o um investigador, para 

poder exercer suas funções, com competências.  

Um professor formado para ser um professor pesquisador, na prática exerce um 

pensamento reflexivo sobre o ensino que pratica, pois “[...] o “professor-pesquisador” é 

aquele que, ao ensinar, pesquisa o seu ensino; toma o conhecimento sobre o ensino e sobre a 

prática docente como cerne do seu ofício” (PENTEADO, 1995, p. 112). O local propício para 

vinculação da teoria com a prática do ensino, é a escola e tudo que a envolve.   

A escola tem papel fundamental na formação do professor. È nela que podemos ter 

papel efetivo com o saber sistematizado, os saberes produzidos pelas ciências,  chamadas por 

Tardif (2002) de saberes disciplinares. Os saberes disciplinares são importantes para a 

formação do professor, porque mediante deste saberes ele tem contato com as teorias, 

metodologias e métodos pedagógicos, conhecimentos imprescindíveis a formação do 

professor.   

É por meio da prática que o professor vivência a relação teoria versus prática, e o 

resultado dessa vivência, produz conhecimentos que se incorporam aos saberes disciplinares, 

resultando numa visão ampliada do saber docente. E na escola que aprendemos a conviver 

com o diverso e com pessoas fora do nosso convívio familiar. È onde aprendemos novos 

costumes e temos contato com novos paradigmas de modo que a escola possa contribuir para 

a “[...] construção da nossa identidade, da nossa personalidade, de maneira básica, estrutural; 

organiza os nossos afetos; é onde aprendemos a viver” (CODO, 1999, p.89).  

As lembranças e as experiências adquiridas na escola são de fundamental importância 

na prática pedagógica em sala de aula, porque elas são responsáveis pela definição do nosso 

perfil como professor, já que elas são determinantes na construção da nossa identidade 

pessoal. O professor exerce vários papeis na escola e sua atividade vai além de dar aulas. 

Ademais, deve-se considerar que o educador lida com a unidade e a diversidade, o que torna o 

trabalho docente bastante complexo. A prática pedagógica incide na necessidade domínio de 

vários campos do conhecimento científico. Tardif define o saber docente como um saber 

plural oriundo da formação profissional, dos saberes curriculares e de experiências de vida, 

pois “[...] o docente raramente atua sozinho. Ele se encontra em intuição com outras pessoas, 

a começar pelos alunos” (2002, p. 49). É nestas interações que ocorrem no dia-a-dia na sala 

de aula que o professor obterá mais segurança no desempenho do seu trabalho.  

Baseado nesses fundamentos, podemos perceber a importância da articulação entre a 
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teoria e a prática na formação do professor. Tal relacionamento apresenta um caráter teórico e 

metodológico, podendo nortear o desenvolvimento da prática investigativa, dialética, 

realizada na escola. Assim é possível adotar a metodologia de pesquisa-ação como 

organização da prática pedagógica.  

  A metodologia de pesquisa-ação consiste em integrar pesquisa e ação em um processo 

no qual todos os sujeitos envolvidos participam, problematizando a prática, intervindo, 

buscando e experimentando soluções num movimento de transformação. Por meio da 

pesquisa-ação, a articulação entre a teoria, que envolve a pesquisa, e a prática, que envolve a 

ação, o ensino escolar passa a ser o objeto de estudo, propiciando aproximação da prática 

docente, que pode ser focalizada em abordagem teórica, permitindo entender à natureza 

complexa do ensino escolar. Com essa articulação, as pessoas envolvidas no processo passam 

a ter acesso aos conhecimentos científicos acumulados, e por meio deste, pode interpretar a 

prática, e através da prática pode construir novos conhecimentos científicos que vão serem 

acumulados pela ciência. Esse procedimento “[...] visa à vivência de condutas investigativas 

no exercício da docência, que permite exercê-la como um processo criativo do saber docente” 

(PENTEADO, 1995, p.108). 

Com a inserção da escola na formação do professor, a teoria é “[...] sustentada pela 

problematizarão do professor de sala de aula e pela vivência didática e reflexiva com seus 

alunos”(PENTEADO, 1995, p.116). Além da importância da teoria e da prática e a interação 

entre as duas instâncias na formação do professor, o amor, a responsabilidade, o respeito 

pelos alunos e a preocupação com a sua individualidade é também fator primordial no 

exercício docente.  

        As mudanças sociais ocorridas nas últimas décadas são um fator importante a ser 

considerado nas análises sobre a educação. Controlar alunos indisciplinados e sem noção de 

princípios de respeito ás instituições e ás autoridades constituídas socialmente são um 

problema real e desafiador na escola. Paro ( 1999) reconhece que a comunidade e os pais, 

principalmente os originários das camadas sociais mais pobres, não participam das atividades 

desenvolvidas pela escola. Ele compreende que a falta de participação é um problema grave e 

de amplitude que perpassa o espaço escolar, por está inserido em questão de ordem estrutural, 

cuja solução exige uma somação de forças de diversos setores da sociedade. A violência na 

escola, a falta de respeito aos professores, a falta de condições e recursos de trabalho e de 

reconhecimento social do seu trabalho, são fatores que levam os professores ao desestímulo, a 

acomodação, que conseqüentemente passa a ver o ensino de forma técnica, não como um 

conhecimento em construção. 
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Para ser um professor pesquisador não basta qualificar-se adequadamente através da 

formação inicial, é necessária também o professor ter acesso a uma educação continuada, 

porque “[...] a educação continuada não é apenas transmissão de conhecimentos, mas, 

também, de atitude em relação ao emprego desses conhecimentos”(FERNANDES, 2009, 

p.206). O professor não deve achar que a formação inicial é suficiente para o exercício de sua 

atividade como competência. O dinamismo das relações sociais e a produção contínua de 

novos conhecimentos exige uma atualização constante de todo e qualquer profissional, por 

meio da educação continuada, em especial o professor, que esta proporciona “[...] uma maior 

amplitude da compreensão do fenômeno (ensino) que se pretende conhecer melhor, ainda que 

nos encontramos diante de uma compreensão sempre inacabada, sempre em construção” 

(PENTEADO, 1995, p.116). Neste sentido, afirma Fernandes que    

 
a formação continuada é complexa e multideterminada, que ganha 
materialidade em múltiplos espaço\atividades, não se restringindo a 
cursos e\ou treinamentos e que favorece a apropriação de 
conhecimentos estimulando a busca de outros saberes e introduz uma 
fecunda inquietação com o já conhecido, motivando viver a docência 
em toda a sua imponderabilidade, surpresa, criação e dialética com o 
novo ( FERNANDES, p. 207, 2009). 

 
A qualificação profissional e o compromisso social como resultados da ação docente são 

fatores preponderantes para que os objetivos estabelecidos sejam alcançados pelas instituições 

formadoras. Não é possível alcançar os resultados planejados se não há comprometimento dos 

envolvidos no processo. Todavia, a escola somente alcançará os resultados desejados, que são 

a formação do homem para o trabalho e a cidadania, se houver comprometimento dos 

professores com os seus alunos. Para que isso ocorra, a escola deve ser estruturada com 

condições adequadas de trabalho para que os professores possam desempenhar bem as suas 

atividades.  

Atualmente a escola pública não tem estrutura satisfatória para atender a demanda e 

para fornecer serviços a contento. Esta falta de estrutura gera insatisfação para os 

profissionais que nela atua. Muitos educadores são submetidos à situação precária, sem as 

condições mínimas de trabalho, com conforto e segurança. Quando isto lhes falta, o resultado 

do seu esforço fica comprometido, de modo que  

 
enquanto o professor é contratado para inventar o futuro das 
pessoas, para construir o futuro do pais, para empolgar, 
desenvolver corações e mentes. Qualquer reforma que se tentar na 
educação que não leve em conta as condições adjetivas e subjetivas 
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de trabalho dos educadores não pode ser considerada séria (CODO, 
1999, p. 93). 
 

As condições precária de trabalho e a falta de estímulo na carreira docente são fatores 

que contribui decisivamente para o trabalho do professor seja considerado cansativo 

desgastante e pouco estimulante. É importante também, considerar que os baixo salários e as 

poucas perspectivas de ascensão, são também geradores de insatisfação e desestímulos. 

O que mais gratificam hoje são as conquistas pessoais do professor a sua prática 

pedagógica, contribuindo para a aquisição da habilidade de ler e escrever por parte do 

professor e seu convívio diário que gera uma relação de afeto e carinho com o aluno. É 

necessário pensar também numa escola que ofereça aos professores estímulos relacionados à 

recompensa financeira; às condições adequadas de trabalho; ao conforto e segurança e ao 

reconhecimento social. Desse modo, possibilidades de mudança na realidade social, será 

possível numa escola comprometida com os resultados apresentados pela sociedade em 

relação à educação escolar, tendo autonomia para auto avaliação dos seus atos e 

desempenhos, se tornando responsável pela sua atuação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A sociedade moderna ao exigir a aprendizagem básica, imprescindível aos estudantes de 

hoje, simultaneamente atinge a formação do professor e conseqüentemente as universidades 

responsáveis por esta formação. Ninguém imagina melhorar a educação sem pensar no 

professor. Os professores não são os únicos, mas, é um dos fatores de maior importância na 

qualidade da educação. Portanto, atribuímos “[...] ao professor de nível superior a 

responsabilidade de criar condições favoráveis para que o aluno universitário seja co-

construtor da sua aprendizagem e que busque produzir cientificamente” (SILVA, 2009, 

p.105), ou seja, uma formação articulada com a prática pedagógica, que suscite maiores 

reflexão sobre esta.       

A reflexão é inerente aos seres humanos, mas, quando essa reflexão é direcionada para 

um determinado problema inacabado, que está em construção, como a educação, é necessário 

aprender a refletir, por os problemas educacionais irem alem dos conhecimentos acumulados 

cientificamente.   

 
Não é simplesmente o fato de se tornar docente que alguém passa a 
refletir sobre o que faz em sua vida profissional, uma vez que os 
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cursos da formação não proporcionam esta especificidade, por 
valer-se de um currículo nos moldes normativos (SILVA, 2009, 
p.105).   
    

Transformar as práticas pedagógicas tradicionais culturalmente construídas no ensino 

superior, não é fácil, mas, se não houver uma modificação da prática pedagógica, poderá 

acontecer uma contradição entre os objetivos da sociedade moderna, com o que é oferecido 

pelos seus componentes, ou seja, o que é exigido pela sociedade, não está no mesmo patamar 

de evolução do que é oferecida pelos seus componentes. Impedindo sua evolução. 

 Outro problema enfrentado pela sociedade, originado pela má distribuição de renda, é a 

desigualdade social. Tal situação pode ser minorada com o oferecimento de uma educação de 

qualidade, composta de professores bem formados, capazes de atender essa sociedade 

moderna, mas, porém carente de igualdade e injustiça social. 

Um professor formado, dentro desses parâmetros expostos acima, reconhece que sua 

luta está comprometida com os embates em busca de uma educação de qualidade e igualdade 

para todos, que atinja os objetivos exigidos pela sociedade moderna em relação ao homem 

trabalhador e cidadão sem esquecer o homem na sua essência, com ser humano.                   
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