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Introdução 
 
Este é, com certeza, um tema instigador! Profissão: professor. No que consiste e o que 
representa este trabalho no contexto atual. A sociedade do momento tem enfrentado grandes 
transformações, passando a exigir cada vez mais dos profissionais de todas as áreas O 
desenvolvimento tecnológico tem provocado mudanças em todos os segmentos da sociedade, 
ocasionando alterações na interação social, nas relações do indivíduo com o trabalho em 
especial no modo de produção. A sociedade desse século passa por mudanças profundas em 
quase todos os segmentos, especialmente no modo de viver e pensar. As alterações que vem 
ocorrendo no mundo trabalho, a sociedade do não emprego colocam os indivíduos diante do 
desafio da requalificação constante.  
 
Modificam-se também as exigências em termos de qualificação para o trabalho. Aliada ao 
conhecimento faz-se necessária a habilidade para aplicá-lo na busca de soluções de problemas 
concretos, assim a educação tem diante de si o desafio da mudança, especialmente a 
educação escolar. Neste contexto a educação torna-se um trabalho cada vez mais complexo, 
envolvendo toda a sociedade. A escola não pode trabalhar de forma isolada. Cabe-lhe rever o 
significado social do trabalho escolar no momento atual ALONSO, ( 2003) 
 
As instituições de ensino tem diante de si um novo desafio, estruturar projetos pedagógicos 
inovadores que possam dar conta das novas necessidades educacionais dos jovens e adultos. 
A participação dos docentes nesse processo de construção deve ser analisada sob a ótica de 
suas atribuições definidas em legislação bem como de seu papel fundamental, para que, os 
princípios norteadores das propostas e os objetivos delineados, efetivamente se concretizem 
em sala de aula. 
 
Indubitavelmente, qualquer reflexão a respeito do papel da educação e da profissão docente 
no contexto atual, deve ser precedida sobre o entendimento do que é educação, pois dele 
dependem os rumos da proposta educativa a ser desenvolvida. É também a concepção de 
educação que norteia o trabalho do professor. Assim como a forma como ele entende, sente e 
vê o mundo. 
 
 
Educação 
 
Desde o principio dos tempos, a educação foi o meio encontrado pelas espécies para garantir 
sua sobrevivência, buscar o próprio alimento, defender-se de predadores. Para a espécie 
humana ela tem um significado muito mais amplo, é o elo, o meio de inserção. Para o 
Sociólogo francês Émile Durkheim (1858 - 1917), o objetivo da educação não é a mera 
transmissão de conhecimentos ao aluno, mas a atitude de "[...] criar nele um estado interior e 
profundo, uma espécie de polaridade de espírito que o oriente em um sentido definido, não 
apenas durante a infância, mas por toda a vida." DURKHEIM apud MORIM ( 2002, p. 47). 
 
Educar é ensinar a viver, implica em incorporação, transformação de informações em 
conhecimentos, de conhecimentos em saber. Ensinar a viver é ensinar a assumir a condição 
humana, é ensinar tornar-se cidadão. (Ibid, p. 65). 
 
Outra contribuição importante sobre conceito de educação vem do educador brasileiro, Moacir 
Gadotti, para quem, educar significa potencializar, capacitar, formar para a autonomia 
GADOTTI (1994, p. 09) 
 
A concepção de educação de cada povo depende, assim, de seus valores e de sua realidade 
concreta PILETTI (2003 p 13). 
 
Historicamente a educação sempre foi vista como bem de consumo, meio de acesso e 
sobrevivência financeira e social. Para a sociedade a educação é um bem, é necessária, ela 



existe em todas as sociedades. Não existe uma única forma de educação e os indivíduos tem 
diferentes concepções e expectativas com relação a educação e sua função social. As formas 
diferentes de ver e entender a educação constatam sua relevância para a busca de igualdade 
social, desenvolvimento econômico, científico humano, cultural, político e tecnológico PIMENTA 
e ANASTASIUS ( 2002 p 95). 
 
A educação tem a incumbência de propiciar a reflexão, análise, compreensão e conhecimento 
da problemática do mundo de hoje, para que os indivíduos, independente da idade e nível de 
escolaridade que freqüentam, possam usufruir do avanço civilizatório. Tem assim a educação a 
tarefa de garantir que se apropriem dos conhecimentos, socialmente construídos, nas diversas 
áreas das ciências, para que possam desenvolver potencialidades e habilidades necessárias e a 
capacidade de pensar e buscar soluções (ibid 97). 
 
A educação ao mesmo tempo que é reflexo da sociedade, a retrata e reproduz, projeta a 
sociedade que almeja. Na linha tênue entre a transformação e a reprodução encontra-se o 
professor. É de seu compromisso social, de seu desempenho profissional que dependem os 
caminhos que a educação irá trilhar. Dito desta forma pode parecer simplista e atribui, tão 
somente ao professor, a tarefa de definir os rumos da educação. Mas é o professor que tem o 
poder de fazer a diferença. 
 
A sociedade da informação e do conhecimento, da fragmentação das condições humanas 
representadas pela desigualdades sociais, violência, degradação do meio - ambiente, a 
sociedade do não emprego e das novas relações de trabalho representam desafios e demandas 
à condução de propostas educativas das instituições e nelas à seus docentes. (ibid p 98). E 
tem, assim, novas e diferentes expectativas em termos de aprendizagem e a escola deve estar 
preparada para atendê-las.  
Neste contexto deve ser pensado a profissão docente. Que papel lhe cabe desempenhar para 
dar conta dos novos desafios impostos. 
 
O trabalho docente 
 
O trabalho docente encerra em si um especificidade, é sempre, e obrigatoriamente, um ato 
educativo. O ato educativo deve possibilitar a pessoa a ser ela mesma junto ao mundo, com 
liberdade, consciência, comprometimento, responsabilidade, dinâmicidade e autênticidade com 
a vida, com consigo própria, com os outros e com o mundo (SANT'ANNA e MENEGOLLA,1989, 
apud, CERQUEIRA, 2004) 
 
Para Jacques Delors, a educação deve pautar-se em quatro pilares, aprendizagens 
fundamentais, que no transcorrer da vida se constituirão em pilares do conhecimento para o 
ser humano, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver junto e aprender a ser. 
DELORS apud CERQUEIRA 2004). Pilares que consideramos essenciais para o fazer-se 
professor. Não basta ser professor, ou então estar professor, condição comum no momento 
atual, quando a docência passa a ser, para muitos, uma oportunidade de trabalho temporária 
ou de complentação. É imprescindível fazer-se professor, construir-se como tal no cotidiano. O 
professor, antes de tudo precisa aprender a aprender, a se rever e se refazer, construir sua 
identidade.  
 
Mormente a constituição da identidade profissional inicia-se com a formação, em especial de 
graduação, que dará direito ao exercício da profissão escolhida.  
 
Os docentes de ensino superior, excetuando-se os provenientes das licenciaturas, nem sempre 
tiveram oportunidade de discutir elementos teóricos e práticos referentes ao ensino e a 
aprendizagem. De acordo com o Artigo 66 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 
LDB, a formação de docentes para a educação superior deve dar-se prioritariamente em 
programas de mestrado e doutorado. Nestes programas a participação em atividades 
pedagógicas, como monitoria ou estudo de disciplinas específicas, constituem-se no início da 
formação para docência. 
 



Além da formação específica para o exercício da docência, o professor de ensino superior 
necessita buscar o aporte da pesquisa e da educação continuada, para exercer sua função com 
maior concretude, e acima de tudo, ter clareza de seu papel no processo de formação. A visão 
de mundo do docente antecede as questões metodológicas. Saber o que ensinar, não implica 
apenas em determinar quais os conteúdos que serão ministrados, mas qual o significado 
destes para os acadêmicos e como contribuirão para a sua formação enquanto profissional e 
cidadão. CERQUEIRA ( 2004). 
 
O trabalho em sala de aula não pode reduzir educação a ensino, a treinamento, configurando-
se em atividades como aulas reprodutivas, provas, especialmente por ser a universidade o 
espaço mais privilegiado de educação, o compromisso com formação para a cidadania deve 
configurar-se em base de todo trabalho de formação de cidadãos competentes e 
comprometidos com a sociedade em que irão atuar. DEMO (1998 p 60) 
 
O trabalho docente deve auxiliar o aluno no processo de construção de novos conhecimentos, 
propiciando condições para que aprenda a conhecer, a compreender o mundo que o cerca, 
aprenda a desenvolver competências e habilidades necessárias à aplicabilidade dos 
conhecimentos aprendidos, aprenda a conviver e a viver com os outros, despertando a 
consciência da participação e construção social e, principalmente, aprenda a ser pleno, que 
seja capaz de agir com autonomia, posicionar-se, tomar suas decisões. 
 
 
Considerações finais  
 
O docência, assim como as demais profissões necessita adequar-se as novas exigências 
advindas do mundo do trabalho. A incorporação de novos conhecimentos e tecnologias, no 
entanto, não são suficientes para dar conta do desafio de superar as dificuldades impostas ao 
exercício da profissão. O professor, enquanto profissional, necessita introjetar o próprio 
discurso. O fantasma do distanciamento entre a teoria e a prática continuam a rondar o 
ambiente educacional. O fazer pedagógico não consegue desvencilhar-se do ensino bancário, 
fragmentado e vazio de significados. 
 
Re-significar o trabalho docente, é o grande desafio. Ação que necessita da intervenção das 
instituições e dos órgãos dos sistemas, de políticas públicas voltadas para a valorização dos 
profissionais, a ampliação do programas de formação e investimento em pesquisas, que 
estudem a problemática do trabalho docente.  
 
A construção da identidade do professor e da profissão docente é arte, pressupõe 
aprimoramento constante, tendo como fonte de inspiração e reflexão do trabalho diário, as 
dificuldades enfrentadas, as soluções encontradas, os erros e acertos, sucessos e insucessos 
as alegrias e tristezas de quem faz seu próprio caminho.  
 
 
REFERÊNCIAS 
 
ALONSO Myrtes, Gestão Educacional e Tecnologia, Org Alexandre Thomaz Vieira, Maria 
Elizabeth Bianconcini de Almeida, Mystes Alonso, São Paulo: Avercamp,2003  
 
BRASIL. Lei n.9394, 20 dez. 1996. Fixa diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial 
da União, Brasília, ano CXXXIV , n.248 , p.27833-27841, 23 dez. 1996. 
 
CERQUEIRA, Lídia Márcia Lima de. Didática - Ciência ou Arte de Ensinar ?. Revista Scientia 
Una, Olinda: Focca, n° 5, 51-63, maio, 2004, disponível em , acesso em 18 de novembro de 
2004 . 
 
DEMO, Pedro. Educar pela Pesquisa, 3° ed, Campinas, SP:Autores Associados 1998. 
 
GADOTTI, Moacir Escola Cidadã,3 ed, Coleção questões da nossa época, v 24, São 
Paulo:Cortez,1994. 



 
MORIN, Edgard. A cabeça bem feita: repensar a reforma, reformar o pensamento, trad. Eloá 
Jacobina, 6ª ed. Rio de Janeiro:Bertrand Brasil,2002.  
 
PIMENTA, Selma Garrido, ANASTASIOU, Léa das Graças Camargos. Docência no Ensino 
Superior, São Paulo : Cortez, 2002. 
 
PILETTI, Claudino. Didática Geral, 23° ed, São Paulo, SP: Atica, 2003 
 
Sobre Leonor Schroeder: 
Formação: 
Pedagóga e Especialista em Gestão Educacional 
 
Histórico: 
Atua na Educação Superior há mais de 10 anos, exercendo funções de coordenação. 
Integrante de Comissões de Avaliação de Cursos. Exerce atualmente a função de 
Coordenadora Pedagógica da FASSESC 
 
Disponível em: <http://www.gestaouniversitaria.com.br>. Acesso em 19 out. 2005. 


