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RESUMO: Em 2008 foram criados os Institutos Federais visando ir além da compreensão da 

educação profissional e tecnológica como mera instrumentalizadora de pessoas para 

ocupações determinadas pelo mercado. Nessa mesma perspectiva foi criado também o 

Instituto Federal Farroupilha (IFFar). Como um dos objetivos dos Institutos Federais 

apontados no art 8º é a oferta de no mínimo 20% das suas vagas para os cursos de 

licenciaturas e formação pedagógica, o IFFar oferta-os em várias áreas do conhecimento. Para 

o IFFar os licenciados devem adquirir conhecimentos associando seu curso específico com as 

questões pedagógicas, sociais, políticas, econômicas, culturais. Todavia, é necessário ter 

consciência que vivemos numa sociedade em que o mercado domina, em parte, inclusive as 

políticas educacionais. Assim, torna-se necessário que os docentes formadores dos futuros 

docentes, através de suas ações didáticas, conhecimentos e metodologias, contribuam para 

que os mesmos percebam a importância do seu trabalho e das suas ações na vida dos alunos. 

Desse modo, esse artigo objetiva analisar a importância da formação docente na educação 

democrática com vistas à justiça social. Esta pesquisa de abordagem qualitativa e de cunho 

bibliográfico consiste no estudo e análise da importância da formação docente na educação 

profissional democrática para um futuro humano, considerando o compromisso social de 

educar no contexto neoliberal hegemônico na atualidade. Para tal, utiliza como teóricos 

principais para fundamentar o estudo,  Biesta e Santomé. 

 

Palavras-chave: formação docente, educação democrática, justiça social, educação 

tecnológica. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Com a transformação da educação básica a partir da Constituição da República de 

1988 e da Lei de Diretrizes e Bases – LDB - de 1996, em que a escola torna-se pública, 

gratuita e obrigatória, reflexões sobre qual é o papel da escola, o que ensinar, como ensinar, 

por que ensinar e tantas outras perguntas fazem, ainda mais, parte do cotidiano dos 

profissionais da educação, bem como, daqueles que criam as políticas educacionais que serão 

implantadas na sociedade.  

 Dentre as novas políticas educacionais tem-se a criação, em 2008, dos Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, visando ir além da compreensão da educação 

profissional e tecnológica como mera instrumentalizadora de pessoas para ocupações 

determinadas pelo mercado. Assim, a educação profissional tem o trabalho como princípio 

educativo, e, para tal, a intervenção social deve ser percebida como prática pedagógica, 
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entrelaçando homem – cultura – tecnologia. Com isso, proporcionar-se-á condições para a 

construção de cidadãos críticos e autônomos, que percebam o ser humano como motivo 

primeiro e principal de suas ações. (PACHECO, 2011). 

 Nessa mesma perspectiva foi criado, também em 2008, o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha (IFFar), com a “missão de formar cidadãos 

críticos, autônomos e empreendedores, comprometidos com o desenvolvimento sustentável e 

um papel ativo na sociedade em prol do coletivo”. Uma instituição de educação superior, 

básica e profissional, pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de educação 

profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, tendo como base a 

conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com a sua prática pedagógica.  

 Sendo um dos objetivos dos Institutos Federais apontados no art 8º, onde consta que os 

mesmos devem ofertar no mínimo 20% das suas vagas para os cursos de licenciaturas e 

formação pedagógica, o IFFar oferta cursos de formação inicial em várias áreas, como 

licenciatura em biologia, química, computação, dentre outros. De acordo com os objetivos do 

IFFar os licenciados devem adquirir conhecimentos associando seu curso específico com as 

questões pedagógicas, sociais, políticas, econômicas, culturais. 

 Todavia, sabemos que é necessário ter consciência que vivemos numa sociedade em 

que o mercado domina, em grande parte, inclusive as políticas educacionais. Com isso, a 

educação se transforma em mercadoria visando preparar mão de obra para suprir as 

necessidades das empresas, ficando em segundo plano a formação humana do aluno e seu 

futuro dentro da sociedade em que está inserido.  

 Formação humana baseada na humanização entendida como a  

preparação de crianças e adolescentes para serem pessoas autônomas, capazes de 

tomar decisões e elaborar julgamentos arrazoados e razoáveis, tanto sobre sua 

conduta como sobre a conduta dos demais; torna-los capazes de dialogar e cooperar 

na resolução de problemas e nas propostas de soluções encaminhadas para a 

construção de uma sociedade mais justa (TORRES, 2013, p. 216). 

Afinal, a educação profissional e tecnológica tem um papel no contexto social não só 

ligado ao desenvolvimento econômico, mas na inserção cidadã de milhões de brasileiros, 

sendo por isso, um novo tipo de instituição. Uma instituição que tem compromisso de 

modificar a vida humana e transformar a sociedade. Por isso, “incompatível com uma visão 

conservadora da sociedade.  Trata-se, portanto, de uma estratégia de ação política e de 

transformação social” (PACHECO, 2011, p. 19). 

Desse modo, este artigo tem como objetivo analisar a importância da formação 
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docente na educação democrática com vistas à justiça social. Esta pesquisa de abordagem 

qualitativa e de cunho bibliográfico consiste no estudo e análise da importância da formação 

docente na educação profissional democrática para um futuro humano, considerando o 

compromisso social de educar no contexto neoliberal hegemônico na atualidade.  

 

DESENVOLVIMENTO 

A sociedade está a cada dia mais complexa. Mudanças sociais, tecnológicas, culturais 

acontecem diariamente tornando o mundo cada vez mais globalizado. Isso faz com que 

tenhamos uma necessidade permanente de adaptabilidade, criatividade, capacidade de 

reflexão crítica e (re)adaptação diária na forma de ver e ler o mundo que nos rodeia.  

Para tal, a educação constitui uma importante ferramenta para o desenvolvimento 

social, cultural, econômico, possibilitando a transformação não só do ser humano, mas 

também do seu entorno e consequentemente, da sociedade como um todo. Todavia, segundo 

Biesta (2013), tornar-se humano só é possível quando nos tornamos presença no mundo. Mas, 

tornar-se presença somente acontece quando compreendemos que os outros são diferentes de 

nós, nem piores e nem melhores, simplesmente diferentes. A partir dessas considerações, 

percebe-se que  

 o papel do educador em tudo isso não é técnico, de uma parteira, mas tem de ser 

compreendido em termos da responsabilidade pela vinda ao mundo de seres únicos, 

singulares, e em termos de responsabilidade pelo mundo como um mundo de 

pluralidade de diferença (Biesta, 2013, p. 26). 

 Todavia, sabe-se que essa não é uma tarefa fácil, pois as cobranças apresentadas pela 

sociedade capitalista fazem com que, muitas vezes, o esforço educacional seja voltado para os 

índices, resultados, questões econômicas que envolvem custo/benefício, etc., com isso a 

educação acaba sofrendo as influencias desse mundo competitivo e meritocratico. Com isso, 

às possibilidades de efetivação da educação  se molda a partir do mercado e de suas 

possibilidades e necessidades.  A educação se transforma em mercadoria visando ser 

consumida como qualquer outro produto, além de se voltar para a preparação de mão de obra 

para suprir as necessidades das empresas. Assim, acaba ficando em segundo plano a formação 

humana do estudante e seu futuro dentro da sociedade em que está inserido. O ensino torna-se 

extremamente utilitarista, tendo valor somente o que apresenta algum benefício material para 

a vida do aluno (SANTOMÉ, 2003). 

Para Biesta (2013), o novo modelo de aprendizagem tem proporcionado uma nova 

descrição do processo da educação. Esse novo modelo envolve as transações econômicas 
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convertendo o estudante em consumidor, o professor em um provedor que existe para 

satisfazer as necessidades do estudante e, finalmente, a educação como mercadoria ou “coisa” 

que é fornecida pelo professor e pela escola, e consumida pelo estudante. Essa lógica vai 

exigir da escola e dos professores uma prestação de contas, além de direcionar a 

aprendizagem para prescrições do que ensinar e como ensinar, contribuindo para a 

transformação do sentido constitucional, legal e humano da educação.  

 Nesse contexto tornar-se “presença” passa então a não ser uma tarefa muito fácil, pois 

não é um apresentar-se ao mundo ou simplesmente estar no mundo, é muito mais que isso. 

“Consiste em começar num mundo cheio de outros iniciadores, de tal maneira que não sejam 

obstruídas as oportunidades para que outros iniciem. Tornar-se presença é, portanto, uma 

apresentação a outros que não são como nós” (BIESTA, 2013, p. 75). Desse modo, ser 

professor, seu labor, seu trabalho e principalmente suas ações se torna fundamentais.  

 Fundamentais também para Arendt que faz uma distinção das três atividades humanas 

– labor, trabalho e ação -, explicando cada uma delas e a diferença entre as mesmas. A 

primeira, denominada labor, corresponde ao processo biológico do corpo humano. Já o 

trabalho vem a ser a atividade que corresponde à criação artificial das coisas. A terceira é a 

ação, sendo a “única atividade que se desenrola diretamente entre os homens sem a mediação 

das coisas ou matéria”. Portanto, “agir, em sentido mais geral, significa tomar uma iniciativa, 

isto é, iniciar” (BIESTA, 2013, p. 73; 111). 

 Agir não é fácil, pois está além de impor aos outros nossos inicios, visto que, cada um 

deve ser capaz de introduzir no mundo seu próprio início, sendo ao mesmo tempo início e 

iniciador. Assim, a ação se torna fazer que diferente da fabricação, sempre tem que ser 

realizada com o outro e não no isolamento (BIESTA, 2013). 

 Todavia, esse fazer com o outro, ser início e iniciador torna-se, por vezes, difícil de 

acontecer, visto que, segundo Biesta (2013) atualmente tem-se respostas demais, dúvidas de 

menos em relação às questões que envolvem a educação. Com isso, pode facilmente ocorrer 

dois problemas: primeiro que as respostas são dadas como evidentes e inevitáveis, fazendo 

sentido e por isso não provocando mais reflexões e novos questionamentos. Segundo, que se 

baseando no senso comum, fazem da educação algo da ordem do particular e assim, o 

fracasso e o sucesso acabam relacionados exclusivamente ao mérito individual. 

O sistema educacional trata a aprendizagem como dom e/ou mérito, transformando as 

desigualdades de fato em desigualdades de direito. Assim, a justificativa da “ideologia do 

dom” contribui para que as classes menos favorecidas se percebam e sejam percebidas 
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naturalmente inaptas, ou seja, “com falta de dons” (BOURDIEU, 2007, p.59). 

Soma-se a isso o discurso neoliberal, de ideologia fatalista e imobilizante que com 

“ares de pós-modernidade, insiste em convencer-nos de que nada podemos contra a realidade 

social que, de histórica e cultural, passa a ser ou a virar ‘quase natural’”(FREIRE, 1996, p. 

19). 

Desse modo, em função da meritocracia e a consequente busca de resultados, a 

educação como bem público e direito social de todos, vai sendo ignorada. Complementa 

Santomé (2003, p. 186), afirmando que “Os êxitos, as culpas e as responsabilidades das 

aprendizagens passam a ser uma incumbência pessoal; as obrigações e os compromissos da 

sociedade para com cada pessoa se tornam invisíveis”, pois de acordo com o pensamento 

neoliberal “todos possuem as mesmas oportunidades, aqueles que fracassam são 

incompetentes e sofrerão o processo de seleção natural (darwinismo social)” (GANDIN; 

HYPOLITO, 2003, p. 61).  

Essa perspectiva é percebida ainda hoje no cotidiano escolar, na fala de muitos 

professores que afirmam ser o mérito individual a forma justa não só para a aprovação de uma 

série/ano para outro, mas também de acesso à universidade; afinal, a educação é pública e 

acessível a todos, ou seja, “não estuda quem não quer”, “não aprova quem não se esforça o 

suficiente”, “todos tem as mesmas oportunidades, o que diferencia uns dos outros é à força de 

vontade”. Esse discurso faz com que muitos docentes não se percebam responsáveis por 

questões relacionadas à formação humana e cidadã, alegando que educação vem de casa e que 

os professores têm muitos conteúdos a serem trabalhados e são responsáveis somente pelo 

desenvolvimento dos mesmos.  

 Entretanto, para Biesta (2013, p 132), “ a responsabilidade educacional de nossos dias 

tem a ver com a criação de um espaço mundano, um espaço de pluralidade e diferença, um 

espaço onde a liberdade pode aparecer e onde indivíduos singulares e únicos podem vir ao 

mundo.” 

 Para tal, a escola e seus professores devem elaborar e desenvolver seu currículo em 

prol da preparação do aluno democrático e para a democracia. Mas, também devem agir para 

que a escola seja um espaço democrático que vise o consenso, pois como as verdades são 

provisórias é através da busca do consenso que exercitamos a democracia. Então, se a 

democracia é um modo de vida para se chegar ao consenso devemos pensar a escola nessa 

mesma lógica democrática. Sendo assim, a escola que desenvolve a liberdade pode chegar ao 

consenso  fazendo com que não se imponha decisões, mas que se abra mão em função de algo 
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melhor para o momento.  

 Porém, “as escolas podem ter currículos exemplares para o ensino da democracia e 

cidadania, mas, se a organização interna de uma escola não é democrática, isso terá sem 

dúvida um impacto negativo sobre as atitudes e disposições para com a democracia” 

(BIESTA, 2013, p. 165). De acordo com Arendt, “da mesma forma, os indivíduos podem ter 

conhecimento, habilidades e disposições democráticos, mas é apenas na ação – no sentido de 

ação que é adotada por outros de maneiras imprevisíveis e incontroláveis – que o individuo 

pode ser um sujeito democrático” (BIESTA, 2013, p. 177). 

 A partir dessas considerações algumas reflexões se tornam pertinentes. Seria o 

professor um sujeito democrático? O professor tem consciência de que trabalho e ação são 

coisas diferentes e que não necessariamente andam juntas? Que a produção de um currículo 

democrático será colocada em prática se as ações visando à democracia realmente se 

efetivarem?  

 Esses questionamentos surgem a partir da perspectiva que nem sempre os conceitos de 

labor, trabalho e ação estão realmente interligados. Muitas vezes, pela sociedade capitalista 

neoliberal em que estamos inseridos e tudo que ela direta ou indiretamente representa, as 

atividades docentes acabam ficando ao nível do trabalho, ou seja, uma produção quase 

mecânica que não considera os “inícios”, colocando o professor como um “iniciador” sem 

considerar os “iniciantes”. O trabalho, algo não necessariamente democrático, geralmente a 

serviço de interesses das políticas educacionais que, por sua vez estão muitas vezes a serviço 

do capital. Com isso, corre-se o risco de “tentar controlar as maneiras como os outros 

respondem aos nossos inícios”. E Arendt afirma que é tentador fazê-lo.  

Mas, se fizermos estamos transformando os outros em instrumentos para que 

possamos alcançar nossos objetivos, ou quem sabe, os objetivos das políticas educacionais e 

do próprio sistema político, social e econômico. Com isso, estaríamos destituindo o estudante 

das suas próprias oportunidades de inícios. “Nós os destituiríamos de suas oportunidades para 

agir e, portanto, de suas oportunidades para ser um sujeito” (Biesta, 2013, p. 176). Pois, ser 

sujeito significa “agir, e a ação começa pela introdução dos inicios desse sujeito no mundo. 

(...) O ponto é, entretanto, que para agir, para ser sujeito, precisamos de outros que reagem a 

nossos inicios” (Biesta, 2013, p. 175). Assim, se os estudantes não reagem ao inicios dos 

professores, não tem oportunidades e liberdade para agirem, não estão se tornando sujeitos e 

nem estão tendo seus próprios inícios. “Portanto, nem toda situação social servirá. Naquelas 

situações em que tentamos controlar as respostas dos outros ou privamos os outros da 
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oportunidade de começar, não podemos vir ao mundo, a subjetividade não é uma 

possibilidade” (BIESTA, 2013, p. 178). 

Porém, sabemos que a escola também pode ser um espaço democrático e de resistência 

desde que as pessoas tenham condições de perceber, analisar e pensar outras formas e 

condições de trabalho, relacionamento, ideias e ações. Afinal, “as crenças e ações humanas 

são construídas e modificadas em função das circunstâncias em que se vive e se trabalha” 

(TORRES, 2003, p. 240). 

Para tal, é necessário  

Um ambiente educacional que não seja exclusivamente voltado para a reprodução 

das matérias do currículo, mas que permita aos estudantes responder suas próprias e 

únicas maneiras às oportunidades de aprendizagem providenciadas pelo currículo. 

Isso também requer uma compreensão diferente do próprio currículo, em que esse 

não seja visto simplesmente como um conjunto de conhecimentos e habilidades que 

precisa ser transmitido aos estudantes, mas em que as diferentes áreas curriculares 

sejam exploradas e utilizadas para as oportunidades particulares que permitam aos 

estudantes introduzir seus inícios únicos no mundo (BIESTA, 2013, p. 182). 

 Portanto, a escola e a formação do professor são elementos cruciais no processo de 

realização de uma sociedade mais justa. Para isso, “a escola deve propor como objetivo 

prioritário o cultivo, em estudantes e docentes, da capacidade de pensar criticamente sobre a 

ordem social”.  (SACRISTAN, 1998, p. 374). 

Ordem social que não será transformada se o professor não assumir seu lugar nesse 

espaço de lutas e tensões. Afinal, o professor deve ser considerado como um intelectual 

transformador, com claro compromisso político de provocar a formação da consciência dos 

cidadãos na análise crítica da ordem social da comunidade em que vivem (SACRISTAN, 

1998, p. 374).  

Os professores e professoras são os principais intermediários culturais que a 

sociedade oferece a garotos e garotas, com enorme poder em suas mãos, pois se 

encarregarão de apresentar a história, o passado da humanidade e, logicamente, da 

comunidade à qual pertence a instituição escolar em que trabalha. De acordo com a 

seleção do passado, tentará explicar o presente, buscando nesse passado as razões do 

que acontece atualmente. E, enquanto trabalha esse passado e presente da sociedade 

com alunos e alunas, esta fazendo algo decisivo: apresentando o mundo das 

possibilidades (SANTOMÉ, 2003, p. 211). 

Desse modo, percebe-se que a ação docente se torna fundamental, pois é através dela 

que a escola poderá contribuir para que o ser humano se torne um sujeito livre e capaz de seus 

próprios inícios. Todavia, devemos lembrar que a ação envolve mais que inícios, envolve 

também as formas como esses inícios  são realizados pelos outros que devem ser também 

capazes de agir por si mesmos. Assim, “agir, isto é, ser uma pessoa democrática num mundo 

de pluralidade e diferença, consiste tanto em fazer, falar e introduzir-se no mundo como em 
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escutar e esperar, criando espaços para que os outros comecem, e assim criando oportunidades 

para que os outros sejam um sujeito” (BIESTA, 2013, p 183). 

Portanto, percebe-se que o papel da escola como um todo e dos seus professores em 

especial, é primordial, pois, “a educação é uma prática moral e política, e sempre pressupõe 

uma introdução e preparação para formas específicas de vida social, uma interpretação 

particular das noções de comunidade e daquilo que o futuro pode trazer.” Consequentemente, 

deve-se educar para a autonomia, para o desenvolvimento do humano e do cuidado com o 

outro de “menos sorte”(GIROUX, 2003, p. 61).  

Assim,  

mais do que transmitir informações, a função educativa da escola contemporânea 

deve ser orientar para provocar a organização racional da informação fragmentária 

recebida e a reconstrução das preconcepções acríticas, formadas pela pressão 

reprodutora do contexto social, por meio de mecanismos e meios de comunicação 

cada dia mais poderosos e de influência mais sutil (GÓMEZ, 1998, p. 26). 

Afirma Giroux (2003, p. 155), que se os estudantes “não estiverem prontos para 

defender seus direitos à liberdade e à igualdade em suas relações pessoais, eles também não 

irão lutar de maneira consistente por seus interesses econômicos.” Por isso, a prática docente 

se torna importante e fundamental, pois é uma atividade que inclui diversos saberes 

pedagógicos que deveriam ser provenientes de reflexões, inclusive sobre a própria prática. 

Desse modo, “é impossível compreender a natureza do saber dos professores sem colocá-lo 

em íntima relação com o que os professores, nos espaços de trabalho cotidiano, são, fazem, 

pensam e dizem”  (TARDIF, 2012, p. 15). 

Porém, no sistema atual, muitas vezes, o professor ainda é mero agente de transmissão 

de conteúdos e os alunos receptores dos mesmos. Não conseguem perceber o aluno como um 

ser humano que trás consigo uma bagagem cultural, social e econômica que, de algum modo, 

irá influenciar no dia a dia desse aluno, na sua aprendizagem e nas suas relações. 

As escolas que não mostram interesse pelo que os estudantes pensam ou sentem, 

onde não há espaço para os estudantes tomarem iniciativa, onde o currículo só é 

visto como matérias que precisam ser inseridas nas mentes e corpos dos estudantes, 

e onde nunca se leva em conta a questão do impacto dos inícios de uma pessoa sobre 

as oportunidades de os outros começarem, são claramente lugares onde é 

extremamente difícil agir e ser um sujeito democrático (BIESTA, 2013, p. 184). 

Desse modo, se os docentes não forem capazes de construírem outras perspectivas mais 

democráticas, participativas e humanas para o futuro educacional dos estudantes, outras forças 

menos democráticas continuarão a fazê-lo. “Não assumir nosso lugar e responsabilidade nesse 

espaço significa entregá-lo a forças que certamente irão moldá-lo de acordo com seus próprios 
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objetivos e esses objetivos podem não ser exatamente os objetivos de justiça, igualdade e um 

futuro melhor para todos” (TADEU, 2010, p. 13). Assim, continuaremos vivendo em uma 

sociedade onde o mérito é o discurso utilizado pela classe dominante para, disfarçadamente, 

justificar o descaso pelas minorias e as desigualdades sociais, inclusive dentro dos Institutos 

Federais. 

 

METODOLOGIA 

Esta pesquisa de abordagem qualitativa e de cunho bibliográfico consiste no estudo e 

análise da importância da formação docente na educação profissional democrática para um 

futuro humano, considerando o compromisso social de educar no contexto neoliberal 

hegemônico na atualidade. 

 Para tal, foi utilizada a lei de criação dos Institutos Federais 11.892 e do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha; bem como pesquisas referentes à 

influência do neoliberalismo na educação e os reflexos desse na sociedade em geral. Também, 

estudos referente a formação docente e seu papel dentro do contexto educacional e social da 

contemporaneidade.   

Dentre os estudos abordados pelo artigo, destacam-se os dos autores Apple (2003; 

2006); Bourdieu (2007); (Gentili (1996); (Sacristán, 2007); Torres Santomé (1998; 2007; 

2013), e especialmente a obra de Gert Biesta, intitulada “ Para além da aprendizagem: 

educação democrática para um futuro humano”, de 2013, estudada numa disciplina do 

doutorado em Educação na UFPel em 2016. 

 

CONCLUSÃO 

 Novos princípios educacionais prometem mudanças, novas práticas pedagógicas e 

instituições com objetivos de fazer da educação uma ferramenta visando além da 

aprendizagem e conhecimento, também justiça social, foram criadas e ampliadas nos últimos 

tempos. Todavia, efetivar na prática os princípios e leis estabelecidos depende das posturas 

adotadas não só pelos dirigentes educacionais, mas também, por aqueles que no cotidiano 

escolar executam essas diretrizes, ou seja, os docentes através do seu trabalho.  Afinal, de 

acordo com o referencial teórico defendido pelo docente seu caminho pedagógico vai sendo 

trilhado em sala de aula e a educação, na prática, vai se efetivando. Sendo assim, percebe-se 

que o trabalho docente influencia os rumos da educação, e essa, os rumos da sociedade.  
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Desse modo,  

o desafio que se impõe ás escolas públicas e a outras instituições de educação é o de 

promover um contexto para o desenvolvimento de outros meios de tornar-se alguém 

– modos mais fortalecedores do individuo e da coletividade, e mais condizentes com 

uma concepção democrática de eu e de comunidade (APPLE, 2003, p. 35). 

 Entretanto, para Biesta (2013) não podemos esperar que a escola, sozinha, produza 

cidadãos democráticos. Segundo Ele, “as escola não podem criar nem salvar a democracia – 

só podem sustentar sociedade em que a ação e a subjetividade são possibilidades reais” (p. 

190).  

Sem dúvida, nem uma instituição, profissão ou ação pode, sozinha, formar cidadãos 

democráticos. Porém, acredita-se que algumas instituições - como os Institutos Federais, e 

seus profissionais - os professores,  por trabalharem diretamente com pessoas em formação, 

podem ter mais oportunidades para que esses estudantes, nos seus espaços sociais e 

posteriormente de trabalho, sejam livres para agir democraticamente em busca do bem 

comum.  Então, parafraseando Paulo Freire, acredita-se realmente que a escola sozinha não é 

capaz de transformar o mundo, mas sem ela, essa transformação se torna impossível. Porém, 

cabe aos professores e a instituição em geral, refletir sobre que sociedade se almeja, que 

democracia se quer, qual o papel de cada um nesse querer e qual a ação necessária para que 

esse querer realmente aconteça. 

Desse modo, torna-se claro que a base teórica disciplinar adquirida na formação inicial 

dos futuros docentes é extremamente importante para seu sucesso profissional e consequente 

contribuição para com a aprendizagem dos seus futuros alunos. Porém, é também notório que 

concomitante à formação técnica, a formação humana é fundamental; pois, os docentes irão 

trabalhar com seres humanos que como tal, estarão envolvidos em situações cotidianas que 

precisam mais do que labor e trabalho, precisam de ações.  

Assim, torna-se necessário que os docentes formadores dos futuros docentes, de todas 

as disciplinas e não apenas aquelas relacionadas às humanidades,  através de suas próprias 

ações didáticas, conhecimentos e metodologias, contribuam para que os mesmos percebam a 

importância do seu trabalho e das suas ações na vida dos alunos. Afinal, como afirma Biesta 

(2013, p. 16), “a educação é sempre uma intervenção na vida de alguém; uma intervenção 

motivada pela ideia de que tornará essa vida, de certo modo, melhor: mais completa, mais 

harmoniosa, mais perfeita – e talvez até mais humana.” 
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