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RESUMO 

 

Integrante da Linha de pesquisa: Formação, Profissionalização Docente e Práticas Educativas, 

o presente trabalho apresenta a discussão da profissão docente, em Cursos de Pedagogia, 

como um dos elementos que envolvem a complexidade da profissionalização. Entretanto, é 

uma discussão que nos remete à relação de significados entre o profissional em formação 

(sujeito) e a profissão docente (objeto), levando-nos a refletir sobre o pensar e o agir, tanto de 

forma individual como coletiva, para compreender o processo educativo e formativo da 

docência na universidade. Neste sentido, apresentamos por objetivo geral: compreender como 

e sob quais aspectos o conhecimento da profissão docente nos Cursos de Pedagogia da 

Universidade Federal do Tocantins (UFT), tem sido desenvolvido. Adotamos o caminho para 

construir o diálogo entre conhecimentos, dados e análise da profissão docente a partir da 

perspectiva materialista histórica dialética, como método de investigação e de análise e 

valemo-nos do Estudo de Caso, para aproximação do objeto de estudo. A coleta de dados foi 

fundamentada em revisão bibliográfica, análise documental e aplicação de questionário aos 

docentes formadores e discentes dos cursos de Pedagogia. Conforme os dados analisados, 

apesar da coexistência de projetos distintos em desenvolvimento na UFT, os posicionamentos 

dos discentes e docentes, referentes à uma concepção da profissão, não resultaram da adesão a 

um Projeto Pedagógico de Curso específico, mas foram expressos em função das construções 

pessoais e individuais e da experiência dos docentes, na educação superior, acerca da 

profissão docente. Neste sentido, a relação entre o sujeito e o objeto e a compreensão da 

profissão docente não são estabelecidas em relações rígidas, mas estão presentes na 

ambiguidade, na contradição e na constante reelaboração do conhecimento, ainda que não se 

alcance o que foi proposto pelo Projeto Pedagógico do Curso. A dinâmica da realidade 

educativa não é compatível com o conformismo ou naturalização de fatos e de teorias, e nos 

incita a pensar o movimento do pensamento e da reflexão acerca das necessidades e interesses 

de enfrentar o fenômeno educativo vivenciado na instituição educativa, como cultura geral e 

profissional para o docente. Para além do conteúdo identificado nos discursos e práticas 

realizadas nos Cursos de Pedagogia da UFT, a contribuição deste trabalho se dá no sentido de 

confirmar a coexistência das ambigüidades e incertezas frente à profissão docente, no interior 

da formação inicial. 
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