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RESUMO 

 

A presente investigação, que integra a linha de pesquisa Formação e 
Profissionalização Docente do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de 
Educação da Universidade Federal de Goiás, analisa os conceitos e concepções de 
carreira profissional que orientam a estruturação da carreira docente do magistério 
público na educação básica do Estado do Tocantins e a percepção dos licenciandos 
da Universidade Federal do Tocantins (UFT) em relação aos limites e possíveis 
imbricações entre a formação inicial e as expectativas sobre a carreira e a 
remuneração dos professores da rede estadual de ensino e da prefeitura de Palmas. 
Para tanto, a pesquisa buscou articular três dimensões básicas: a) a estruturação da 
carreira do magistério público da educação básica nas redes estadual e municipal de 
Palmas; b) a caracterização da carreira docente nos projetos pedagógicos dos 
cursos de licenciatura da UFT; c) a compreensão e as expectativas dos licenciandos 
da UFT a propósito da carreira e remuneração no seu processo de 
profissionalização. Nessa direção, recorreu-se à pesquisa em fontes bibliográficas e 
documentais, assim como à pesquisa de campo por meio da proposição de 
questionário para coletar dados junto aos 118 concluintes dos cursos de licenciatura, 
em 2009, nos campi de Araguaína (Geografia, História, Matemática e Letras), 
Palmas (Pedagogia) e Porto Nacional (Ciências Biológicas, Geografia, História e 
Letras). Dentre os documentos analisados destacam-se: os planos de carreira, 
cargos e remuneração (PCCR) do magistério público estadual e municipal e as leis 
que os instituíram no estado, o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o 
Plano Pedagógico Institucional (PPI) e os projetos pedagógicos dos cursos de 
licenciatura (PPC) da UFT. O estudo investigou a estruturação da carreira docente 
do magistério público da educação básica à luz da perspectiva teórica alicerçada no 
princípio de que os professores estão submetidos aos parâmetros da lógica 
capitalista, sendo a natureza do trabalho distinguida a partir das condições 
determinadas pelas relações de produção, ainda que todos possuam a mesma 
identidade em relação ao trabalho de ensinar. Para configurar uma formação inicial 
substantiva ancorada numa aprendizagem significativa e numa valorização e 
profissionalização docente efetiva, partimos do pressuposto de que os cursos de 
licenciatura não devem dissociar os fundamentos teóricos da educação e os 
conhecimentos relativos à formação pedagógica mais específica de outras 
dimensões do trabalho docente, mais precisamente da dimensão profissional 
(carreira, salários, aspectos organizacionais, condições materiais de trabalho, 
formação continuada etc). Portanto, a pesquisa buscou seus objetivos 
compreendendo que o estudo da dimensão profissional do trabalho docente, em 



especial, da estruturação da carreira, se reveste de grande importância no processo 
de compreensão das políticas de valorização do magistério, principalmente num 
momento em que cada vez mais a questão da carreira adquire centralidade nos 
debates políticos acerca da melhoria da qualidade da educação brasileira. Os 
resultados da pesquisa indicaram que a carreira docente enquanto tema encontra-se 
presente em parte significativa dos ementários das disciplinas dos cursos de 
licenciatura da UFT. Todavia, a estruturação da carreira docente não se apresenta 
como uma questão relevante nos projetos pedagógicos dos cursos e mesmo dos 
planos institucionais. Além disso, observou-se que, dada às condições de trabalho 
no Estado e os níveis de remuneração, a carreira docente ainda é um tanto atrativa 
para os licenciandos pesquisados, mesmo que os PCCR se constituam como 
ferramentas de consecução de projeto de inspiração neoliberal no Estado do 
Tocantins. 
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