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RESUMO 

As questões atinentes a formação do professor é uma discussão antiga, assim preconizam as 
literaturas e a prática pedagógica associa-se ao aprender fazer no momento da formação. 
Nessa perspectiva, esse artigo faz uma reflexão teórica sobre os desafios enfrentados pelos 
docentes, considerando formação e prática como elos inseparáveis. Ressalta-se, que essa é 
uma pesquisa em andamento patrocinada pela FAPEAL-AL, sobre a dimensão do trabalho do 
professor na educação básica. Utilizou-se como procedimentos metodológicos a pesquisa 
descritiva de abordagem bibliográfica. Conclui-se que o processo de formação docente é um 
fator determinante na construção do fazer em sala de aula e os desafios perpassam pelos 
problemas enfrentados na escola, como a falta de condições de trabalho e, sobretudo, 
valorização profissional. 
Palavras - chave: formação docente, prática pedagógica, educação básica. 

 

ABSTRACT 

Issues relating to teacher training is an old thread, and advocate the literature and pedagogical 
practice is associated with learning to do at the time of formation. From this perspective, this 
article makes a theoretical reflection on the challenges faced by teachers, considering training 
and practice as inseparable links. It is emphasized that this is an ongoing study sponsored by 
FAPEAL-AL, about the size of the work of teachers in basic education. We used as 
instruments to search bibliographic descriptive approach. We conclude that the process of 
teacher training is a key factor in building make in the classroom and the challenges faced by 
the problems pervade the school, such as lack of working conditions and above all 
professional development. 
Key-words: teacher training, pedagogical practice, basic education 
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INTRODUÇÃO 

 

Os desafios do ser professor se constituem elemento de discussão em quase todas as 

instâncias educacionais, se configurando enquanto problemática a ser superada, ou 

minimizada. Nesse sentido, o arcabouço de nossa discussão tende a buscar subsídios teóricos 

que possam contribuir para uma pesquisa em andamento, patrocinada pela Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas – FAPEAL, sobre a questão da dimensão do 

trabalho docente na educação básica, especialmente nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Assim, esse trabalho faz um resgate do ser professor, inicialmente alavancando 

algumas discussões em relação ao processo de formação docente considerando as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível 

superior, curso de Licenciatura de Graduação plena, bem como as Diretrizes Curriculares para 

o curso de Pedagogia, tendo em vista que, não se pode tratar da questão da formação, 

eximindo a análise desses documentos oficiais.  

Igualmente, quando nos reportamos a questão da formação entendemos haver uma 

inter-relação com a prática pedagógica, formando um elo indissociável e, também, aquilo que 

aprendemos nos cursos de formação, conseqüentemente, serão refletidos no fazer pedagógico. 

Os saberes docentes são construídos historicamente, portanto, é nessa perspectiva que nosso 

estudo se fortalece, inicialmente de forma teórica e, posteriormente, através de observações 

em escolas da Educação Básica, realização de entrevista com professores e gestores, sempre 

de forma contextualizada através das literaturas alusivas ao tema geral da pesquisa. Mas se faz 

pertinente lembrar que nesse texto o nosso propósito é caminhar por meio de uma pesquisa de 

abordagem bibliográfica. 

 

Formação docente e os documentos oficiais 

 

Conhecer este universo, o do professor, em nossa terra (Brasil), o Brasil da pobreza 

absoluta em oposição o da riqueza para poucos, o Brasil do desamparo total e amparados tão 

poucos, o Brasil da marginalidade e o dos possuidores  do seu espaço garantido,  e de fato de 

uma complexidade sem limites é um dos aspectos bastante importante para que possamos 

compreender e entender e iniciar qualquer trabalho de pesquisa que envolva o ser professor 

(a).  

O que é ser professor, profissional da educação na atual conjuntura, num país que tão 

pouco considera esta área de atuação, onde ainda se discute bases de formação docente a mais 
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de trinta anos, sem que consiga promover um resultado preciso e de confiabilidade que 

possam complementar ou definir ou pelo menos que consiga dar uma direção ao profissional 

em questão. 

Entrar nesse caminho é descobrir o profissional que vive da arte da fala, da 

comunicação, da expressão e do entendimento, tanto de si mesmo, como do outro com quem 

contracena em sala de aula, ou mesmo no ambiente escolar com os outros profissionais, na 

situação onde dois seres humanos são colocados frente a frente, unidos pela mesma 

fragilidade que caracteriza nossa existência e consegue, certamente, dar conta dos 

acontecimentos futuros.  As exigências feitas no âmbito educacional não podem perpassar 

apenas pela questão teórica do ensino-aprendizagem, mas, também existe a necessidade de 

conhecer as relações humanas, como elas acontecem e suas influências no sistema 

educacional.  

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, n° 9.394/96 – a educação básica e a 

formação docente 

 

De acordo com a Lei n°9.394, de 20 de dezembro 1996, a qual trata da Educação 

Nacional, nos faz compreender que a educação envolve a vivência do ser humano e sua 

formação integral, existindo uma relação entre os vários setores da sociedade brasileira. 

Nesse sentido e de conformidade com o artigo 1° da Lei acima mencionada, “a 

educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas Instituições de Ensino e Pesquisa, nos movimentos 

sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.” (LDB, 1996, p.1).  

Daí entendemos que a LDB é de uma abrangência significativa, quando se trata das 

questões alusivas a formação do sujeito. Portanto, é pertinente lembrar que o Título V, 

Capítulo I, trata dos níveis e das modalidades de educação e ensino, preconizando no artigo 

21 que a educação escolar é composta de: educação básica, constituída pela educação infantil, 

ensino fundamental e ensino médio, o que requer um professor com competências para atuar 

nesse nível de ensino.  

Nesse contexto, é pertinente salientar em nossa discussão o artigo 62 da LDB, que traz 

a seguinte redação em relação aos profissionais da educação: 

A formação de docentes para atuar na Educação Básica, far-se-á em nível 
superior, em curso de licenciatura, em curso de graduação plena, em 
Universidades e Institutos Superiores de Educação, ademitida como 
formação mínima para o exercício do magistério e nas quatro primeiras 
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séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade 
normal (LDB, 1996, p.21). 

 
E acrescenta ainda, no artigo 87, parágrafo IV, que “até o fim da Década da Educação 

somente serão admitidos professores habilitados em nível superior, ou formados por 

treinamento em serviço”. Nessa perspectiva, chegamos ao ano de 2010 e os professores 

formados em nível médio continuam sendo admitidos através de concurso público nas redes 

públicas municipal e estadual de ensino, mas, quiçá, essa forma de admissão está por ser 

extinta, o que significa um desafio, tanto para o professor, quanto para as escolas que carecem 

desse profissional, e que, por razões diversas ainda continuam excluídos dos cursos de 

licenciatura, o qual virá contemplar sua formação e o habilitar para o exercício da profissão. 

 

Diretrizes curriculares para a formação de professores da educação básica – orientação 

determinantes frente à formação docente e a prática pedagógica 

 

Tratar da formação do professor requer uma análise nos documentos oficiais, o que 

implica traçar um panorama breve e sucinto, permeado por abordagens referentes aos 

princípios norteadores das Diretrizes Curriculares Nacionais para formação de professores da 

Educação Básica.  

Inicialmente vimos esclarecer que a Educação Básica engloba os níveis de ensino do 

país, como já foi mencionado anteriormente nesse texto, portanto as Diretrizes Curriculares 

tendem a nortear todo e qualquer processo de formação nesses níveis de ensino, apesar de que 

as licenciaturas já dispõem de suas Diretrizes Curriculares específicas, as quais orientam a 

formação docente para as áreas afins no campo de atuação de cada profissional, a exemplo: 

Licenciatura em Pedagogia, Licenciatura em Ciências Físicas e Biológicas, Licenciatura em 

Matemática, entre outras Licenciaturas. 

Vale ressaltar que as Diretrizes Curriculares para a formação do professor da 

Educação Básica, antes de sua promulgação, passou por várias instâncias, configurando-se 

enquanto processo democrático. Assim, o Parecer CNE/CP n° 9/2001, traz a seguinte redação: 

O documento que hoje constitui esta proposta de Diretrizes para Formação 
para Professores da Educação Básica, em cursos de nível superior, foi 
submetido à apreciação da comunidade educacional em cinco audiências 
públicas regionais, uma institucional, uma reunião técnica e uma audiência 
pública nacional, nas datas, locais e com público especificados [...] (p. 2). 
 

Ainda, reafirmamos a questão democrática na elaboração da proposta sobre as 

diretrizes curriculares, pois, as cinco regiões brasileiras foram contempladas com as 
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discussões através da representatividade dos segmentos sociais das seguintes capitais do país: 

Porto Alegre, São Paulo, Goiânia, Recife e Belém. 

Como sabemos a partir dos anos 1980 o Brasil busca dar sustentação a formação 

docente, promulgando leis, pareceres e resoluções, com vista a mudanças significativas no 

campo da educação. Com isso não queremos afirmar que o período anterior a 1980, a 

formação do professor não era regulamentada. O professor é um agente de transformação o 

que, o obriga na contemporaneidade, ser um sujeito habilidoso e competente em sua função. 

Nessa perspectiva trazemos para complementar essa discussão as idéias de Demo. Diz o 

autor:   

 

Professor não é quem dá aula. ‘Dar aula’ tornou-se expressão vulgar para 
mera reprodução de conhecimento, reduzindo-se a procedimento 
transmissivo de caráter instrucionista. Embora “aula” não precise ser 
rebaixada a só isso, carrega o estigma secular de repasse reprodutivo de 
conhecimento alheio. Se for para apenas reproduzir conhecimento, temos 
hoje meios mais interessantes disponíveis, como parafernália eletrônica, que 
tem a vantagem de poder ser ao vivo e em cores, com efeitos especiais, 
conduzida por gente bonita e jovem (2009, p. 13). 

 

Nesse contexto, o autor nos lembra a grande influência da mídia no repasse de 

informações, necessário ao professor do século XXI, porém, seu conhecimento enquanto 

profissional da educação deve ser construído passo a passo, para não se tornar um mero 

transmissor de informações e/ou expectador, agindo de forma passiva e inerte na sala de aula.   

A questão da formação docente é histórica e atravessa séculos. No intuito de reviver 

um pouco esse contexto, basta lembrar que a formação docente teve seu nascedouro com a 

institucionalização das Escolas Normais, no tempo no Império, as quais, Araujo (2009) 

preconiza que: 

 

As Escolas Normais em relação a sua natureza administrativa e pedagógica 
não tiveram êxito, foram constituídas por uma trajetória turbulenta 
caracterizando-se através da criação e extinção concomitante, o que 
denominamos, sobretudo, um projeto inconcluso, inacabado (p.27). 

 

 Mas, o contexto atual traz nas Diretrizes para a formação de professor, alguns 

princípios peculiares que podem ser adotados a fim de respaldar o processo de formação 

docente. Esses princípios são os principais desafios enfrentados ou a serem enfrentados pelos 

docentes, entre eles, destacamos: a necessidade de coerência entre o processo de formação 

ofertado e a prática pedagógica do professor o que se estabelece através da experiência e 
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vivência, enquanto aluno, durante o percurso de formação, garantindo, sobremodo, os 

conhecimentos da escolaridade básica. Assim, destacamos que:  

 

Ninguém promove a aprendizagem de conteúdos que não domina nem a 
constituição de significados que não possui ou a autonomia que não teve 
oportunidade de construir. É, portanto, imprescindível que o professor em 
preparação para trabalhar na educação básica demonstre que desenvolveu ou 
tenha oportunidade de desenvolver, de modo sólido e pleno, as competências 
previstas para os egressos da educação básica, tais como estabelecidas na 
LDBEN e nas diretrizes/parâmetros/referências curriculares nacionais da 
educação básica. Isto é condição mínima indispensável para qualificá-lo 
como capaz de lecionar na Educação Infantil, no Ensino Fundamental ou no 
Ensino Médio (PARECER N° 009/2001, p.37). 
 

 
Nessa relação, onde nosso foco é professor – aluno, o professor ensina ao aluno e em 

contrapartida aprende com esse aluno em resposta ao seu esforço em transmitir o 

conhecimento construído historicamente, numa relação de ajuda mútua, envolvendo nesse 

jogo a oportunidade de mobilizar seus sentimentos, suas emoções e conseqüentemente, o 

conhecimento. É de extrema importância deixar claro o que é ser um profissional da educação 

básica, bem como suas responsabilidades, seus direitos e deveres com ele próprio e com o 

aluno.  

Nesse sentido, entendemos que, “os processos de ensinar e de aprender dão-se em 

meio ambiental-ecológicos, em duplo sentido, isto é, tanto professoras (es) como alunas(os) 

ensinam e aprendem uns com os outros” (PARECER, CNE/CP, N°5/2005). É pelo contato 

com os outros que nos tornamos mais humanos, como dizia o filósofo Martin Buber, 

passamos a nos relacionar com uma pessoa em termos de Eu – Tu, e não de acordo com a 

fórmula Eu – Isso, em que o outro é entendido como um objeto, ou seja, um receptor ou 

depósito de informações.  

 

Diretrizes curriculares para o curso de Pedagogia – pontos e contrapontos frentes as 
DCNs para a formação do professor da Educação Básica 
 

A necessidade de resgatarmos a história do ser professor e as leis que regem a 

profissão docente tem como maior interesse a difusão do conhecimento e a diminuição da 

ansiedade que todos sentimos com relação a esse campo de atuação, sendo uma área que está 

em constante discussão nos meios acadêmicos, nos congressos e nos encontros de educadores. 
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Nesse sentido, buscamos através das Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia 

dar sentido as nossas discussões, entendendo serem elas um sustentáculo para o processo de 

formação de professores.  

Quando se trata das Diretrizes que norteiam o curso de Pedagogia, não podemos 

esquecer que esse curso durante muitos anos buscou uma afirmação de identidade. É 

interessante destacar, que o curso de Pedagogia, pela primeira vez, foi instituído em 1939, 

com a criação da Faculdade Nacional de Filosofia. Este curso se propunha a formar o 

licenciado para o magistério em cursos normais e também formaria o bacharel para exercer os 

cargos técnicos da educação. Assim o bacharel cursaria um ano de didática a qual o habilitaria 

para exercer a função de professor, denominado o sistema 3 + 1.  

Mas, não vamos nos ater as questões históricas, pois o percurso é longo e seria razão 

sine qua non para a realização de outras pesquisas. Nesse texto, traçaremos de forma sintética, 

algumas questões referentes às DCNs do curso de Pedagogia. Dessa maneira, enfatizamos 

que:  

Grande parte dos cursos de Pedagogia, hoje, tem como objetivo central, a 
formação de profissionais capazes de exercer a docência na Educação 
Infantil nos anos iniciais do Ensino fundamental nas disciplinas pedagógicas 
para a formação de professores, assim como para participação no 
planejamento, gestão e avaliação e de estabelecimentos de ensino de 
sistemas educativos, escolares, bem como organização e desenvolvimento de 
programas não-escolares (PARECER N° 5 CNE/CP 2005, p.7). 
 
 

Nesse trecho das Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia expostas através 

do Parecer N° 5/2005, vimos uma compatibilidade no processo de formação com as Diretrizes 

Curriculares para a formação do professor da Educação Básica, ambas formam o professor 

para a Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, o que garante um 

fortalecimento desse nível de ensino e conseqüentemente da formação do professor.  

O curso de Pedagogia, de acordo com as diretrizes Curriculares centra sua proposta 

pedagógica em três eixos, a saber: a) Núcleo de Estudos Básicos; b) Núcleo de 

Aprofundamento e Diversificação de Estudos; c) Núcleo de Estudos Integradores. O primeiro 

eixo articula a Pedagogia com outras áreas do conhecimento, prioriza a educação infantil e o 

processo de desenvolvimento da criança, os anos iniciais do Ensino Fundamental e a 

formação de profissionais na área de serviço e apoio escolar. Articulam sobremaneira o saber 

acadêmico, a pesquisa, a extensão e a prática educativa (ARAUJO, 2009). 

O segundo eixo prioriza a atuação do profissional de forma a buscar no projeto 

pedagógico da Instituição as demandas postas, possibilitando pesquisas sobre processos 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 8 

educativos e de gestão em diferentes situações escolares, comunitárias assistenciais, 

empresarias entre outras. (IBIDEM). 

O terceiro Núcleo visa proporcionar a integração e o enriquecimento curricular 

compreendendo, sobretudo a participação em atividades práticas, em seminários e estudos 

curriculares, em projetos de iniciação científica, com propósito de propiciar o estudante 

vivências nas diferentes áreas do campo educacional (PARECER Nº 5 CNE/CP, 2005). 

Dessa maneira o curso de Pedagogia fundamenta-se no trabalho pedagógico realizado 

em espaços escolares e não-escolares, entretanto a docência é a base que dá sustentação e 

corpo a esse curso. Nesta perspectiva a docência é compreendida enquanto ação educativa e 

processo pedagógico metódico e intencional, construídos em relações sociais, étnico-raciais e 

produtores e produtivas, as quais influenciam conceitos, princípios e objetivos da Pedagogia. 

(IBIDEM). 

Compreendemos haver uma confluência de propostas entre os documentos oficiais 

aqui relatados, pois,  todos estão voltados para a formação de um sujeito crítico e reflexivo 

detentor de competências peculiares a formação docente, visando o atendimento à crianças e 

adolescentes no meio escolar de forma integralizadora e compatível com os pressupostos 

epistemológicos, respeitando a diversidade e valores cultural tão difundida no contexto atual.    

Vale ressaltar que a divergência percebida entre as DCNs da formação do professor da 

educação básica e as DCNs do curso de Pedagogia estão embutidas na amplitude da formação 

do curso de Pedagogia, pois, essa última abre um leque maior contemplando a gestão e a 

atuação nas disciplinas pedagógicos dos cursos de nível médio na modalidade normal. 

 

Desafios docente: que universo é este?  

 

 Tentaremos levantar uma discussão sobre o papel dos docentes da educação básica, 

buscando subsídios teóricos nas literaturas que tratam da questão e entender, sobretudo, as 

expectativas, os sonhos e suas esperanças na arte da sala de aula, na arte de ser um educador, 

na arte de transformar uma realidade muitas vezes inaceitáveis e até enfrentar a violência 

presente no meio escolar, nos parece ser uma  reflexão pertinente no contexto atual, 

configurando-se como um desafio no transcorrer dessa profissão. 

Em nossa sociedade, o professor está sempre em evidência, seja qual for a modalidade 

de ensino. Sua presença no meio social, em alguns casos, já chegou a superar até mesmo a 

família, quando se trata da educação de crianças e jovens. Neste contexto, Souza Neto (2005, 

p. 256) afirma que: 
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Pensando por este viés pode-se dizer que os profissionais de educação, 
nomeadamente os professores e professoras, por intermédio da sala de aula, 
tiveram e têm grande responsabilidade sobre os destinos que a sociedade 
tomou e toma. 
 

Portanto, deve-se ter um cuidado especial com a formação dos professores, com suas 

práticas pedagógicas e bases metodológicas, visto que todos estes fatores podem influenciar 

positiva ou negativamente na sociedade. É difícil afirmar de fato qual o papel do professor, 

pois a responsabilidade deste se dá dentro e fora da sala de aula. 

Mas, diante das responsabilidades assumidas e dos baixos salários que os professores  

recebem, há ainda aqueles que não se desprendem da carreira assumida, por vocação ou até 

mesmo por falta de oportunidade de galgar um espaço na sociedade que lhe renda uma 

remuneração mais digna e justa.  

Entendemos que o professor sofre em detrimento a uma sociedade que traduz, ainda, 

propostas tradicionais de ensino e que por vezes esses professores recebem o rótulo de 

tradicionais. Em se tratando de professor tradicional, Charlot (2010, p. 27) acrescenta que “o 

professor é [...] tradicional, quando utiliza os mesmos métodos pedagógicos dos professores 

das gerações anteriores”. Nesse sentido é preocupante atribuir rótulos a qualquer que seja o 

profissional sem uma prévia observação de sua prática diária.   

Segundo Souza Neto (2005, p.257) “O centro da insatisfação daqueles que 

permanecem no ofício passa pelos salários que remuneram mal a profissão [...]”. Isso gera 

desânimo e a desvalorização desse profissional, que acaba por vezes, descompromissado. O 

professor passa a não se reconhecer, e não conhece os fundamentos da sua ação (VEIGA, 

2003). Ele se transforma num  mero transmissor de conhecimentos, causando um profundo 

estranhamento. Um enfraquecimento nos profissionais de educação compromete suas lutas 

pelos seus direitos, já que, de acordo com Souza Neto (2005, p. 257) “[...] só defendemos 

aquilo que nos identificamos de maneira positiva”. 

É pertinente salientar que os professores necessitam adotar uma política, a qual, 

reafirmem a cada dia a responsabilidade que assumiram como verdadeiros trabalhadores da 

educação. Permanecer em uma profissão que não se acredita nela é negar o compromisso 

assumido no viés da formação docente. 

 Nóvoa (1995, p. 67) define a função social do professor na perspectiva de que:  

 

 [...] pelas necessidades sociais a que o sistema educativo deve dar respostas, 
as quais se encontram justificadas e imediatizadas pela linguagem técnica 
pedagógica. O conceito de educação e de qualidade tem acepções diferentes 
segundo os vários grupos sociais e os valores dominantes nas distintas áreas 
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do sistema educativo. A imagem da profissionalidade ideal é configurada por 
um conjunto de aspectos relacionados com os valores, os currículos, as 
práticas metodológicas ou a avaliação.   

 

 Frente ao exposto entendemos que o professor enfrenta desafios e desafios,  muitas 

vezes,  da comunicabilidade, pois, sua linguagem nem sempre é compatível com a linguagem 

do aluno, podendo provocar um choque de idéias, indo de encontro a  valores arraigados 

através da educação informal, oriunda do meio familiar e da comunidade no qual o sujeito 

está inserido. Ainda sofre horrores com os baixos salários provocando uma desigualdade entre 

outros profissionais com o mesmo nível cultural.  

 A dimensão do trabalho do professor não é tarefa fácil, pois se sabe que as escolas 

públicas enfrentam sérios problemas de estrutura física, falta de recursos materiais, alunos 

desmotivados, professores estressados em razão da carga de trabalho semanal. Isso gera uma 

necessidade desse professor buscar em outras instâncias uma forma de assegurar sua 

sobrevivência, assumindo aulas e mais aulas, tornando-se assim um robô do ensino, ou ainda, 

um professor táxi, correndo de um ponto para outro.   

 

A formação docente e a prática pedagógica 

 

É impossível mudar o sistema de educação sem que isso implique mudanças na 

formação dos profissionais de educação. Oliveira (2006, p.1), afirma que “o professor possui 

o papel de agente de mudança, tendo o poder de superar as dificuldades do ensino”. Portanto, 

investir na formação continuada desses profissionais é indispensável na consolidação de uma 

prática pedagógica capaz de provocar essas mudanças.  

Entretanto, o que se pode notar é uma tendência à desvalorização da docência, sendo 

essa uma herança cultural, advinda de um contexto histórico onde sinaliza uma separação dos 

que planejam e os que excutam o exercício pedagógico. E assim, Oliveira (2006) contra-

argumenta que os saberes teóricos e práticos são desconsiderados, formando o 

competente/incompetente, (OLIVEIRA, 2006). 

Mello (2000) esclarece que o modelo de formação que vem se estabelecendo é um 

modelo que constrói um profissional que apenas executa as reformas. E isso, segundo o autor, 

ocorre na formação que estabelece o primeiro contato com os conhecimentos específicos. O 

comportamento e as ações dos professores são controladas, em geral, dentro de idéias e 

propostas de especialistas que não conhecem a realidade da sala de aula, o que segundo 

Giroux (1998) pode ser denominada de “pedagogia de gerenciamento”. A autonomia docente 
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está cada vez mais reduzida, e torna-se necessária uma formação que favoreça o 

desenvolvimento dos professores como agentes sociais (OLIVEIRA, 2006). 

Outro problema está no fato da avaliação do desempenho discente. Para alguns 

professores os testes e provas são instrumentos exeqüíveis, estando presente no sistema de 

avaliação formal, não havendo preocupação na produção do conhecimento dos acadêmicos 

através de pesquisas e outros meios que proporcione aquisição de  novos saberes.  

A prática pedagógica tende a se consolidar por meio da ação reflexão, ou seja, deve 

proporcionar mecanismo propício que desperte no educador o saber fazer, agir  e pensar de 

forma inovadora, assim, este processo de formação docente impossibilita a reflexão sobre a 

prática, ao passo que esta só pode ser melhorada através de um longo processo que vai desde 

a formação inicial até a prática cotidiana, com profissionais que possam direcionar a união 

dessa prática com a teoria. (SANTOS, 2004). Este processo deve estimular a crítica na análise 

da prática pedagógica, criando possibilidades para que o professor questione, revise e melhore 

suas ações em sala de aula. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Entendemos a necessidade de resgatar a história da formação docente que se configura 

no ser professor e buscar perante a legislação uma maior consolidação nesse aspecto, pois, os 

documentos oficiais têm o maior interesse na difusão dos princípios que regem os níveis e 

modalidades de ensino, apesar de que a formação docente é uma área que está em constantes 

discussões e mesmo assim, os profissionais da educação, em geral, não conseguem atingir os 

objetivos propostos nesses documentos, tornando seu fazer pedagógico um caminho 

turbulento, de angústias e reclamações constantes. 

O contexto atual mostra uma gama de cursos voltados para a formação de professores, 

sinalizando os cursos presenciais e a distância, entretanto, são poucos os professores que 

abraçam a profissão por vocação. Na maioria das vezes, eles se constituem professores por 

falta de opção, quando não se evadem para outra função. Daí nos questionamos: Por que a 

falta de interesse em permanecer na função docente? Igualmente, temos o entendimento da 

importância da educação na vida do ser humano e na convivência em sociedade, bem como, 

para o desenvolvimento de forma integral. 

Percebemos na atualidade, uma crescente desvalorização dos professores em relação à 

função que exerce, especialmente, quando se trata do Ensino Fundamental e Ensino Médio e 

ao mesmo tempo se torna um paradoxo, pois, o sistema educacional atribui a esse profissional 
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uma carga de trabalho intensa frente aos salários irrisórios, carregando sobre os ombros uma 

responsabilidade muito grande. 

Outra questão de destaque é em relação à função da família, hoje, há uma transferência 

de fazeres, o que é responsabilidade da família, passou a ser da escola e do professor. Os Pais 

não procuram mais a escola e a relação família-escola fica cada vez mais desgastada.  

E, ainda, sabemos do descaso que o poder público tem com a educação, as parcas 

verbas enviadas são mínimas, não suprindo as necessidades básicas das instituições de ensino 

e ainda, por vezes, não chegam ao seu destino ou são utilizadas de forma inadequada, 

aumentando o caos na educação. 

Em fim, os desafios enfrentados pelos professores são muitos e também há uma 

confusão de idéias frente a uma inversão de papéis. A busca da identidade desses 

profissionais é uma necessidade básica que se discute constantemente e esperamos que em 

breve os professores sejam de fato valorizados para então pensar em uma prática pedagógica 

com vistas a uma transformação da sociedade. 
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