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INTRODUÇÃO

            As mudanças nas áreas de conhecimento e modos de saber implicam

em  desafios  na  produção  de  currículos  escolares  e  de  formação  docente

(GATTI,  2016),  de  forma  a  atender  às  demandas  contemporâneas.  Os

diferentes  significados  atribuídos  a  uma  “boa  educação  para  todos”

influenciam  o  planejamento  de  ações  no  sistema  escolar,  os  objetivos  do

ensino,  as formas de organização e funcionamento das escolas, a formação

profissional docente e as práticas de avaliação (LIBÂNEO, 2014).

            Considerando a importância da formação docente para a educação

básica, buscou-se analisar publicações que tratam da Base Nacional Comum da

Formação de Professores da Educação Básica (BNCF) e tecer reflexões sobre

suas influências na formação inicial e continuada de professores.

            Para isso, foi realizada uma análise documental (GIL, 2017), utilizando

como fontes a Resolução CNE/CP Nº 2/2019 e publicações sobre o tema. Estas

foram localizadas no Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento

de  Pessoal  de  Nível  Superior  (CAPES),  utilizando  na  busca  o  termo:  “Base

Nacional Comum da Formação de Professores”. 

Foram selecionados  três  artigos  sobre  a  BNCF publicados  em 2019 e

2020 e localizados no Portal da CAPES (RODRIGUES; PEREIRA; MOHR, 2020;

FARIAS,  2019;  LEMOS,  2019).  As  reflexões  foram elaboradas  com base  na

análise da Resolução Nº 2/2019 e dos artigos selecionados.

1. Organização e Alinhamento da Base Nacional Comum de Formação 

1 Mestranda do Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências, Ambiente e Sociedade
(PPGEAS) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)  - raianynogueira.s2@gmail.com.
2 Professora Associada na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Docente do Programa de
Pós-graduação de Ensino em Educação Básica  e do Programa de Pós-graduação em Ensino de
Ciências, Ambiente e Sociedade (PPGEAS) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
Membro da ANPAE-RJ. - mcfsantos12@gmail.com.



Revista Educação Básica em Foco, v.2, n.4, outubro a dezembro de 2021

2

Associação Nacional de Política e Administração da Educação

            Para Rodrigues, Pereira e Mohr (2020), a criação de uma Base Nacional

Comum da Formação de Professores parte de duas ideias: 1) a necessidade de

avaliação da educação básica; e 2) a melhoria da gestão pública. Elas podem

estar  atreladas  a  mudanças  na  educação  brasileira  e  têm como finalidade

gerar  um progressivo  alinhamento entre os  objetivos  de  aprendizagem dos

estudantes, sistematizadas em matrizes curriculares, e a avaliação por meio de

testes  padronizados.  Nos  discursos  dos  reformistas,  a  gestão  pública  é

considerada ineficaz por não induzir  a competitividade,  na compreensão de

que uma “boa educação” deve ser  promotora  de médias altas em exames

(RODRIGUES,  PEREIRA,  MOHR,  2020).  Para  Silva  (2005  apud  RODRIGUES,

PEREIRA,  MOHR,  2020,  p.  5),  o  uso  das  palavras  “resultados”,  “eficiência”,

“desempenho“,  “objetivos”  e  a  tríade  “ensino-aprendizagem-avaliação”  e

aproxima a BNCF das teorias tradicionais de currículo. 

           A BNCF está estruturada em competências gerais e específicas e

habilidades  (BRASIL,  2019).  Na  BNCF  há  valorização  da  formação  dos

licenciandos no espaço escolar, porém se distancia da relação entre teoria e

prática  docente  apontada  pelas  DCN  de  2015  (BRASIL,  2015).  Na  BNCF

atividades acadêmicas como o estágio, a prática como componente curricular

e a residência pedagógica são considerados como momentos de alinhamento

dos estudantes à BNCC (RODRIGUES; PEREIRA; MOHR, 2020). Na BNCF aponta-

se que a formação inicial de professores deve estar alinhada a mecanismos de

avaliação nacional, atendendo às competências e habilidades da BNCC.

            Enquanto nas DCN de 2015 (BRASIL,  2015) foram estabelecidas

conquistas para a formação de profissionais com a consolidação de normas e

diretrizes alinhadas à defesa da escola pública (ANPED, 2019), nas DCN e na

BNCF  de  2019  há  retrocessos,  como  a  responsabilização  da  escola  e  do

professor pela melhoria da aprendizagem do estudante, averiguada por meio

de  avaliações  externas,  desconsiderando  assimetrias  regionais  de  um  país

continental como o Brasil e suas implicações na prática educativa nas escolas

(FARIAS, 2019). Na BNCF destaca-se a formação técnico instrumental baseada

em competências, em que a atuação docente é avaliada por indicadores do

Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e testes internos marcados
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pelas orientações ideológicas e técnicas das organizações internacionais e das

agências multilaterais (SILVA; LINS, 2021). 

A  BNCF  se  alinha  às  articulações  discursivas  da  homogeneização,  da

eficiência  e  da  avaliação  (FARIAS,  2019),  e  torna  secundárias  dimensões

amplas da formação humana, como a influência do perfil socioeconômico dos

indivíduos  na  aprendizagem  (RODRIGUES,  PEREIRA,  MOHR,  2020).  O

conhecimento  não  é  resultante  da  autodeterminação;  ao  tratar  de  escola,

currículo  e  prática  docente  ressaltam-se  o  conhecimento  e  sua  produção

(LEMOS, 2019). 

2. Transposição didática e avaliações

           Na BNCF as avaliações são estabelecidas como contínuas e baseadas

em competências e habilidades. A transposição didática, compreendida como o

processo  realizado  pelos  professores  de  adequação  de  conhecimentos

acadêmicos e científicos para as matérias escolares, não tem destaque nas

DCN 2019 e na BNCF. 

De acordo com Lemos (2019), o objetivo dos investimentos realizados no

campo  educacional  é  intervir  na  transposição  didática  que  praticam  os

docentes, com a finalidade de produzir resultados qualitativos nas avaliações

locais, nacionais e internacionais. A ideia de eficácia do trabalho educacional

tem  tomado  os  resultados  como  ponto  central.  Os  professores  realizam

transposições didáticas, mas os resultados são diferentes no ambiente escolar,

o que pode ser problema para políticas públicas educacionais  balizadas por

resultados (LEMOS, 2019).

           Para  se  adequar  à  proposta  de  que os  processos  de  ensino  e

aprendizagem  sejam averiguados  por  testes  ou  exames,  na  introdução  da

BNCF indica-se que avaliações em larga escala (internacionais e nacionais) são

importantes  para  gerar  dados  para  monitorar  a  eficácia  das  políticas

educacionais  e  ampliar  os  fatores  que  incidem  em  seus  resultados

(RODRIGUES, PEREIRA, MOHR, 2020). A avaliação dos resultados é o meio de

correlação entre professor e aprendizagem discente; um processo reduzido à
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noção de desempenho que corrobora com os discursos de materialização das

avaliações externas (FARIAS, 2019). 

           Na atuação docente, a avaliação é considerada fundamental para a

permanência e progressão na carreira, possibilitando certificações e aumentos

salariais.  A  BNCF  é  parte  de  políticas  públicas  educacionais  que  visam ao

alinhamento  (objetivo  –  conteúdo  –  teste)  e  estreitamento  curricular

(RODRIGUES,  PEREIRA,  MOHR,  2020).  Conforme  Farias  (2019),  na  BNCF  a

lógica  é  homogênea  e  focada  em  resultados,  sem  pensar  a  formação  de

professores  em  perspectiva  ampla.  Na  BNCF  não  é  considerada  a

complexidade  de  ensinar,  a  diversidade  dos  contextos  de  trabalho,  a

pluralidade social dos discentes com as quais o professor lida e a valorização

da profissão docente.      

CONSIDERAÇÕES

           Nas  DCN e  BNCF de 2019  preconiza-se uma formação docente

articulada  a  competências,  habilidades  e  avaliações  padronizadas;  para  os

licenciandos, baseada em competências e habilidades relacionadas à BNCC; e

para  os  professores,  a  uma atuação  que prioriza  resultados  em avaliações

nacionais e internacionais. Aponta-se a desvalorização da carreira docente, ao

limitar a formação e atuação dos professores a habilidades e competências

medidas por avaliações que não contemplam a complexidade do processo de

ensino  e  aprendizagem  e  a  humanidade  desse  processo.  Ao  restringir  a

formação docente à avaliação de resultados, a BNCF desestimula o interesse

pela  carreira  docente.  São  necessários  outros  estudos  sobre  as  políticas

públicas educacionais, e em particular, sobre as mudanças nos currículos dos

cursos de licenciatura, exames e avaliações. 
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