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INTRODUÇÃO

Os  debates  sobre  educação  nos  séculos  XX  e  XXI  têm fomentado  a

necessidade do desenvolvimento de um ensino voltado para a transformação

do educando em suas varias dimensões: humana, social e cultural, com base

em uma concepção de educação enquanto prática social transformadora. 

Os desafios atuais da sociedade da informação e do conhecimento, das

novas configurações de trabalho, da autonomia e da exigência de saberes que

ultrapassem a redução da docência à técnica impõem um novo repensar sobre

os cursos de licenciatura. 

Nesse  contexto,  as  políticas  públicas  de  formação  inicial  docente

precisam estar em consonância com tais exigências, dada a complexidade da

tarefa de ensinar, considerando as novas demandas da sociedade atual. 

Assim, compreendemos a relevância de pensar as políticas públicas para

a formação de professores, em especial a formação inicial, na constituição do

sentido de uma profissão.

A respeito  das políticas  de formação de professores  no Brasil,  Freitas

(2012, p. 93) destaca que:

Nesse  processo,  tensões  e  desafios  no  campo  da  formação  de
professores se intensificam aprofundando as contradições históricas e
revivendo os embates entre projetos históricos de educação, escola e
sociedade  e  seus  dilemas  práticos  e  teóricos  ainda  não  enfrentados
adequadamente pelas políticas públicas. 
 

É vital a necessidade do debate e do desenvolvimento de processos de

formação docente que permitam o diálogo com as realidades sociais atuais, de
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modo a  possibilitar  o  processo  de  ressignificação,  renovação,  construção  e

busca  de  novos  conhecimentos,  que  contribuirão  para  o  desenvolvimento

profissional do futuro professor.

O contexto  da formação inicial  de professores  apresenta-se como um

campo de pesquisa bastante fértil em face das preocupações emergentes na

sociedade contemporânea, quanto às questões da complexidade do trabalho

docente para a consolidação da profissão. 

DISCUSSÕES

Na atualidade o requisito mínimo para se tornar professor é ser graduado

em licenciatura na área específica. Este trabalho surge a partir da indagação

de como as políticas de formação inicial  contribuem para a constituição da

profissionalização  docente,  visto  que  ao  longo  da  história  da  educação  no

Brasil, a profissão docente tem sido objeto de discussões, representando um

campo de disputa entre políticas públicas de formação inicial e sociedade.

Como postulado por Gatti (2013, p. 64),

As políticas e as práticas relativas à formação inicial de docentes para a
educação básica têm resistido há um século na conservação de uma
estrutura  curricular  e  institucional  funcionando  à  margem  dos
movimentos socioculturais  e históricos na atualidade,  que evidenciam
profundas  mudanças  na  sociedade.  A  estrutura  da  educação  básica
mudou, os segmentos sociais que nela se inserem mudaram, a idade de
inserção das crianças e adolescentes mudou. Essas mudanças exigem
da formação de professores mudanças radicais. 

Constrói-se,  então,  uma  nova  racionalidade  sobre  a  formação  de

professores, pressupondo o docente como sujeito mediador de transformações

sociais, baseando-se no entendimento de que o desenvolvimento profissional

decorre,  também,  da  reflexão  docente  diante  das  situações  vividas  na

sociedade atual e para as quais se precisam definir posturas pedagógicas.

Ao analisar as políticas de formação inicial  docente nos questionamos

qual modelo de profissionalização tem sido referências nas bases legais e se

esse modelo atende as demandas complexas da sociedade moderna, para a

constituição  de  uma  identidade  profissional  que  possibilite  processos

educacionais transformadores da realidade social dos educandos?
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Assim, frente aos problemas que estavam a afetar a profissão docente,

acentuando a crise das licenciaturas verificada desde as últimas décadas do

século XX, algumas ações são empreendidas a partir do início do século XXI

como respostas a esses pontos problemáticos. São ações que se desdobram

em vários aspectos, relativos à legislação, às mudanças curriculares, enfim aos

rumos  que  toma  a  política  educacional  conectada,  então,  à  expansão  da

educação superior.

Na  atualidade,  as  políticas  de  formação  docente  estão  pautadas  na

Resolução  Nº  2,  de  20  de  dezembro  de  2019,  que  define  as  Diretrizes

Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação

Básica  e  institui  a  Base  Nacional  Comum  para  a  Formação  Inicial  de

Professores da Educação Básica (BNC-Formação).

O documento apresenta de forma definida as abordagens que nortearão

os  processos  de  formação  de  professores  no  Brasil.  A  Resolução  tem

centralidade  no  desenvolvimento  de  competências  associadas  às  práticas

pedagógicas  como  premissas  de  uma  formação  de  qualidade,  conforme

estabelecido  no  capítulo  II,  que  expressa  os  Fundamentos  da  Política  de

Formação Docente, a saber:

I  -  a  sólida  formação  básica,  com  conhecimento  dos  fundamentos
científicos e sociais de suas competências de trabalho; 
II - a associação entre as teorias e as práticas pedagógicas; 
III  -  o  aproveitamento  da  formação  e  das  experiências  anteriores,
desenvolvidas em instituições de ensino, em outras atividades docentes
ou na área da Educação. (BRASIL, 2019).

Assim,  os  futuros  professores  terão  que  desenvolver  um conjunto  de

competências profissionais que os qualificarão para o desenvolvimento de uma

prática que visa assegurar os conhecimentos e habilidades essenciais que todo

aluno deverá aprender de acordo com a Base Nacional  Comum Curricular  -

BNCC. 

A ênfase nas competências revela o alinhamento da DCNs de formação
de professores com a BNCC. Toda a Resolução aponta para a formação
de  professores  tem como foco  principal,  saber  desenvolver  em seus
futuros  alunos,  desde  a  Educação  Infantil  até  o  Ensino  Médio,  as
competências e as habilidades definidas na BNCC. Pode-se depreender
disso, que o trabalho do futuro professor será basicamente o de traduzir
e ter  os atributos  necessários  para colocar  em prática  o  que já  está
definido na BNCC. (GONÇALVES; MOTA; ANADON, 2020, p. 370).

Embora, as Diretrizes Curriculares Nacionais elencadas na Resolução Nº
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2/2019 preguem um viés  de atualização das políticas  de formação visando

atender algumas demandas históricas do campo da formação de professores,

percebe-se um direcionamento para um modelo  padronizado,  enfatizando o

desenvolvimento  de competências  profissionais,  o  que se pode caracterizar

como um modelo técnico instrumental, uma vez que se concentra no saber

fazer, sem enfatizar a reflexão nesse processo.

No atual  cenário  educacional,  o  campo da  formação inicial,  conforme

postulado por Gatti  e Barretto (2019, p. 86), apesar de apresentar algumas

mudanças, “as diferenças entre discursos, normas e práticas se mantêm”. Os

tempos mudaram e os sujeitos das escolas também, assim, os dilemas teóricos

e  práticos  no  campo  da  formação  profissional  docente  precisam  ser

enfrentados adequadamente para fazer frente a tais mudanças.

CONSIDERAÇÕES 

Ao analisar as políticas de formação de professores no Brasil é possível

notar que ao longo dos anos houve uma crescente valorização dos profissionais

docentes, visto o papel fundamental atribuído ao professor no desenvolvimento

de uma educação de qualidade.

Contudo,  as  políticas  de  formação  docente  estão  envolvidas  em  um

processo  de  descontinuidade  constante,  uma  vez  que  a  educação  está

relacionada com o processo de desenvolvimento e de produção econômica do

país.  Nesse  contexto,  as  relações  socioeconômicas  contribuem  para  a

manutenção  de  um  sistema  de  formação  de  professores  centrado  no

desenvolvimento de competências profissionais em favor da manutenção do

sistema de domínio do Estado.

Portanto, pensar, pois, a educação, a escola e a formação docente requer

levar  em  conta,  ao  lado  de  outros  aspectos,  a  desejável  e  necessária

reformulação desses processos formativos nos contextos referidos, o que se

impõe como exigência da complexidade das transformações que ocorrem na

sociedade contemporânea.
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