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NA TRILHA DOS PROCESSOS DE 

FORMAÇÃO E PRÁTICA DO  
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RESUMO 
 
Na atualidade o tema formação do 
professor como seus saberes e práticas 
tem sido foco de análise por vários 
estudos e pesquisas. O presente artigo 
teve como objetivo analisar a partir da 
literatura sobre esse campo de 
possibilidades que a resolução de Nº 2, 
de primeiro de julho de 2015 define as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
formação inicial em nível superior 
(cursos de licenciatura, cursos de 
formação pedagógica para graduados e 
cursos de segunda licenciatura) e para a 
formação continuada. O estudo foi 
bibliográfico e documental com base na 
própria resolução do Ministério da 
Educação, Conselho Nacional de 
Educação e Conselho Pleno. Brasil 
(2015), Imbernón (2010), Veiga; Viana 
(2010), Tardif (2007) e outros. Concluiu-
se que a resolução instiga as instituições 
de ensino superior a repensarem os 
seus currículos de formação inicial e 
continuada como também, a efetivação 
em sala de aula com práticas que 
ampliem as oportunidades de 
construção de conhecimento. Em 
relação a literatura o estudo aponta a 
formação inicial e continuada do 
professor que deve ser humanizada, 
contextualizada, que atenda a 
diversidade e deve favorecer, sobretudo, 
o desenvolvimento da autoestima 
docente, individual e coletiva. Enfim, o 
professor como ser humano deve 
assumir um compromisso com sua 
formação e sua prática. 
 
Palavras-chave: Formação. Professor. 
Prática. 

ABSTRACT 
 
Today the theme of training teacher as their 
knowledge and practices has been the 
focus of several studies and research 
analysis. This article aimed to analyze from 
the literature on this field of possibilities that 
resolution number 2, 1 July 2015 sets the 
National curriculum guidelines for initial 
training in higher level (degree courses, 
training courses for graduates and courses 
of second degree) and for continuing 
education. The bibliographic and 
documentary study based on own 
resolution of the Ministry of education, the 
National Council of education and Full 
Council. Brazil (2015), Imbernón (2010), 
Veiga; Viana (2010) and Tardif (2007) and 
others. It was concluded that the resolution 
encourages higher education institutions to 
rethink their initial and continuing training 
curricula as well as putting in the classroom 
with practices that expand knowledge-
building opportunities. In relation to  the 
literature study points to initial and 
continued the teacher who must be 
humanized, contextualized, taking into 
account diversity and must encourage, in 
particular, the development  of self-esteem,  
collective and individual. .Anyway the 
teacher as a human being must assume a 
commitment to your training and your 
practice. 
 
Keywords: Formation. Professor. Practice. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, a escola vem sendo espaço de diversas discussões e de mudanças 

em relação a diversidade. Nesse sentido, existe um grande consenso sobre a necessidade de 

investir na formação do professor para que se possam desenvolver modelos de práticas que atenda 

a essa população tão diversa na educação. De fato, há um grande movimento mundial pela 

educação, tema que ultrapassa as linhas de pesquisa, livros e debates de grupos de trabalho nos 

cursos de formação de professores. 

Em julho de 2015 foi publicada a resolução de Nº 2, do Ministério da Educação, Conselho 

Nacional de Educação e Conselho Pleno que trata sobre As Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação Inicial e Continuada em Nível Superior de Profissionais do Magistério para a Educação 

Básica que em seu Art. 2º, parágrafo 1º, ressalta o que se espera da docência.  

 
Compreende-se à docência como ação educativa e como processo pedagógico 
intencional e metódico, envolvendo conhecimentos específicos, 
interdisciplinares e pedagógicos, conceitos, princípios e objetivos da formação 
que se desenvolvem na construção e apropriação dos valores éticos, 
linguísticos, estéticos e políticos do conhecimento inerentes à sólida formação 
científica e cultural do ensinar/aprender, à socialização e construção de 
conhecimentos e sua inovação, em diálogo constante entre diferentes visões de 
mundo.(BRASIL, 2015, p.3). 

 
De acordo com esse parágrafo da resolução, à docência é bem complexa porque exige 

uma formação sólida onde se percebe que não depende só da pessoa que está no processo, mas 

também das instituições que de alguma forma se responsabilizam e estão respaldadas legalmente 

por essa formação. Embora se acredite que a formação maior é uma responsabilidade do próprio 

indivíduo. “[...]. Constitui instrumento da realização da liberdade individual. É espaço da iniciativa, da 

inventividade e da inovação. A formação pessoal é permeada também de intencionalidade[...]” 

(VEIGA; VIANA, 2010, p.23).  

 Em seu parágrafo 2º o artigo destaca: 

 
No exercício da docência, a ação do profissional do magistério da educação 
básica é permeada por dimensões técnicas, políticas, éticas e estéticas por 
meio de sólida formação, envolvendo o domínio e manejo de conteúdos e 
metodologias, diversas linguagens, tecnologias e inovações, contribuindo para 
ampliar a visão e a atuação desse profissional. (BRASIL, 2015, p.3). 

 
Esses dados da resolução apontam que a formação desse profissional é abrangente, 

implicando uma multiplicidade de opções e caminhos possíveis para uma direção da qualidade 

social da educação e valorização permanente do professor. Nesse sentido, se pode inferir que o 

processo de formação é fator decisivo na garantia de uma educação que atenda a diversidade, ou 

seja, ponto enfatizado em vários parágrafos da resolução. 
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Acredita-se que deve haver a partir das instituições formadoras tanto na formação inicial 

e continuada um compromisso social, político e ético e que promova a emancipação das pessoas e 

grupos sociais, valorizando a diversidade, dessa forma garantindo o padrão de qualidade dos 

cursos de formação dos docentes (BRASIL, 2015).  

 Outra questão que a referida resolução apresenta em relação a um dos princípios da 

formação de profissionais do magistério da educação básica é “a articulação entre teoria e a prática 

do processo de formação docente, fundada no domínio dos conhecimentos científicos e didáticos, 

contemplando a dissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” (BRASIL, 2015, p. 4) 

Embora essa discussão sobre a dicotomia entre teoria e prática continue existindo, a 

resolução enfatiza essa articulação para que as pessoas que estão em processo de formação inicial 

e continuada possam, elas próprias, vir a ser agentes de mudança na escola. 

É neste contexto de inquietações que surgiu o objeto desta investigação: Como a literatura 

que discute a formação inicial e continuada tem a acrescentar nessa resolução Nº 2, de primeiro de julho 

de 2015? 

O presente estudo se propõe a analisar a partir da literatura sobre esse campo de 

possibilidades que a referida resolução instiga as instituições de ensino superior a repensarem os seus 

currículos de formação inicial e continuada como também, a efetivação em sala de aula com práticas que 

ampliem as oportunidades de construção de conhecimento. 

O artigo foi estruturado da seguinte forma: No primeiro tópico se discutiu sobre a formação 

inicial e continuada do professor, no segundo possibilidades de algumas práticas como sugestões 

possíveis, encerrando com considerações finais. 

 

FUNDAMENTOS DA FORMAÇÃO DOCENTE: ALGUMAS CONTRIBUIÇÕES 

Estudos mostram que como seres humanos somos seres inacabados por outro lado, esse 

inacabamento reforça a uma curiosidade e insatisfação permanentes que acabam alimentando de 

alguma forma a busca de novas conquistas no cenário cotidiano (VEIGA; VIANA, 2010). Nessa 

perspectiva a história pode ser sempre escrita e reescrita a cada segundo por determinações sociais e a 

própria ciência com interferência do ser humano. 

Com base nessa inquietude se espera uma mudança no âmbito educacional, embora a 

sobrevivência do professor seja questionada por Veiga e Viana (2010, p.17) “Vivemos, com certeza, 

angustiados com a formação e a sobrevivência do professor na sociedade do século XXI, pois há uma 

gama de personagens e de papéis possíveis a serem assumidos pelos docentes”. 

Ainda que haja essa angústia com a formação do professor é possível pensar em mudanças 

e consequentemente, a sobrevivência desse profissional a partir do momento que as instituições 

formadoras comecem a respeitar as diretrizes e políticas de formação e reconheçam as instituições de 
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educação básica como espaços de articulação entre teoria e prática. Assim, acrescenta Veiga e Viana “É 

necessário integrar a formação humana dos professores em processo de inovação e de desenvolvimento 

organizacional da escola” (2010, p.21). Nesse sentido, todo o processo de formação deve ser centrado 

na escola e outras instâncias educativas. 

Outros princípios que alguns autores destacam é que a formação deve contemplar o 

desenvolvimento humano, a diversidade, a construção coletiva com todos os agentes sociais, para 

mudar a realidade educativa e social. Para Imbernón (2010, p.25) se deve introduzir novas perspectivas: 

 

[...]. Talvez devamos nos introduzir na teoria e na prática da formação em novas 

perspectivas: as relações entre os professores, as emoções e atitudes, a complexidade 

docente, a mudança de relações de poder nos centros de professores, a auto formação, a 

comunicação, as emoções, a formação na comunidade, e se separar da formação 

disciplinar tão comum nos planos e nas práticas de formação 

 

É possível pensar nessas perspectivas apresentadas pelo autor porque na 

contemporaneidade há uma preocupação com o próprio homem e em suas relações, surge o 

paradigma da inclusão, há o reconhecimento da diversidade e da heterogeneidade. As diferenças 

são reconhecidas, mudam as perspectivas, saímos da indiferença, do descaso, do abandono para o 

acolhimento, o conhecimento e a convivência. Com essa visão o ensino deve ser centrado na 

condição humana como informa Morin: 

 

A educação do futuro deverá ser o ensino primeiro e universal centrado na condição 

humana. Estamos na era planetária, uma aventura comum conduz os seres humanos, 

onde quer que se encontrem. Estes devem reconhecer-se em sua humanidade comum 

e ao mesmo tempo reconhecer a diversidade cultural inerente a tudo que é humano. 

(MORIN, 2000, p. 47). 

 

Para Campos (2010) não existe receita para se formar um professor. Não é algo simples, sua 

formação é um desafio contínuo que se conquista no dia a dia, em cada atividade, na sala de aula, na 

escola com os colegas professores, com os alunos e suas famílias. O que se espera do professor em 

relação a sua prática vai além da formação construída na Universidade. 

 Historicamente, essa questão está ligada à da profissionalização do ensino e aos 

esforços feitos pelos pesquisadores no sentido de definir a natureza dos conhecimentos 

profissionais, que servem de base ao magistério. Todavia, com o passar do tempo, ela foi-se 

alargando e se ramificando e deu origem a produções teóricas autônomas relativas, por exemplo, 

ao trabalho dos professores e à sua formação, ao pensamento dos professores e à sua história de 

vida, às relações entre a cultura escolar e a cultura dos professores, ao lugar do saber dos 

professores entre os saberes sociais. (TARDIF, 2007) 

 Um processo profissional, qualquer que seja ele, tem sua história vivida no cotidiano. 

Cada um sofre um processo de formação profissional a partir de uma educação formal e informal 
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a que está submetido diariamente, desde muito cedo. É na integração social, na família, nos 

grupos de amigos, nas instituições, nas horas de lazer que começa essa formação, não nos 

cursos básicos que são ministrados (TARDIF, 2007). 

Imbernón (2010) considera dois elementos imprescindíveis na formação docente à 

diversidade e a contextualização porque vai permitir um olhar diferenciado, provocando reflexões 

sobre o que fazer nas políticas e práticas de formação para originar novas alternativas. 

Em relação à diversidade o professor como sujeito, deve ser preparado segundo 

Haddad para:  

[...] ajudar seu aluno a reconhecer-se como sujeito, em sua singularidade, e não só 

perceber o que lhe falta. Propiciar a inclusão escolar requer um professor reflexivo, 

que constantemente projeta suas ações, avalia e (re) avalia todo o processo, refaz 

os caminhos, sempre que necessário, reconhece o que deu certo encara o erro 

como parte do processo (2009, p.69). 

 

Nessa perspectiva de formação que coloca a referida autora, deve ser construída de 

forma mais dinâmica em seu processo e na metodologia permitindo dessa forma, mostrar as 

diferentes emoções no sentido de melhorar a comunicação, as relações nas instituições 

educacionais (IMBERNÓN, 2010) 

 

PROFESSOR E OS DESAFIOS DE SUA PRÁTICA 

 

Pensar sobre a prática pedagógica não é tão simples porque envolve formação, é um 

desejar estar ou não naquele lugar “[...] sua experiência, sua corporeidade, sua formação, 

condições de trabalho e escolhas profissionais; aos demais profissionais da escola – suas 

experiências e formação e, também, suas ações segundo o posto profissional que ocupam [...]” 

(CALDEIRA; ZAIDAN, 2010, p. 21). Esses dados apontam a prática pedagógica docente 

imbricada aos aspectos sociais, a realidade local e específica como também as subjetividades e a 

construção histórica dos sujeitos individuais e coletivos. 

Nessa perspectiva, sendo a formação centrada na vida da escola, a Resolução de Nº 2 

do Ministério de Educação em seu núcleo de estudos integradores acrescentam para o 

enriquecimento curricular: 

 

Atividades práticas articuladas entre os sistemas de ensino e instituições educativas 

de modo a propiciar vivências nas diferentes áreas do campo educacional, 

assegurando aprofundamento e diversificação de estudos, experiências e utilização 

de recursos pedagógicos (BRASIL, 2015, p.11). 

 

Com essa proposta de assegurar essa vivência nos centros educacionais, merece ser 

destacado que existem ainda muitos modelos de formação das agências formadoras de docentes, 
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que fragmentam o processo formativo dando a falsa impressão de que os futuros professores 

precisam se apropriar de teorias para poder aplicá-las na prática. 

 É importante ressaltar que essa concepção fragmentada de formação contraria vários 

estudos da atualidade, inclusive a ideia de Franco (2008, p. 113) que esclarece: 

 

Sabe-se que a atividade docente não é exterior às condições sociais, psicológicas, 

emocionais, culturais do professor, ou seja, é um processo em que as dimensões 

pessoais e culturais dos professores interferem, modificam e compõem as 

condições de sua prática. 

 

     Para a referida autora, a lógica da prática docente envolve os mecanismos culturais 

apreendidos na socialização no sentido mais amplo do que a contribuição teórica meramente 

incorporada no processo de formação. Não negando com isso a importância da teoria, “mas 

realçar que a teoria adquire significado no confronto com os problemas da prática” (p. 114). 

Outra questão que é importante se destacar é a consciência desse profissional em 

relação a sua prática que segundo Vieira e Zaidan (2013, p.51): 

 

A consciência do professor deve ser formada antes mesmo de ele escolher sua 

profissão e deve ser alimentada por meio de estudos, reflexões e discussões não 

apenas durante sua formação inicial, mas durante toda a sua carreira. A construção 

de argumentos que possibilitem a práxis pedagógica não acontece 

espontaneamente por meio de dons ou espírito missionário. Essa construção deve 

ocorrer com estudos, vivências e reflexões. Para isso, devem ser construídas 

condições para que o professor seja capaz de se fazer um agente de transformação 

e, assim, apesar do sistema, trabalhar para a diminuição das desigualdades sociais. 

 

Faz-se necessário ressaltar que o professor deve conhecer o significado da docência, 

juntamente com as suas características pessoais e competências profissionais, para que se tenha 

como resultado, diferentes posicionamentos em sala de aula, todavia isso só será possível a partir 

de estudos, vivências, e muitas reflexões como diz Haddad: 

 

Uma escolha pessoal, profissional, é construída passo a passo, leva tempo, é longa 

e nunca conclusiva. É um desejar estar ou não naquele lugar, lugar este que, muitas 

vezes, nos foi imposto, até mesmo por “nossos fantasmas”; digo nosso, porque 

muitas vezes o aceitamos como nosso, nossa cruz, como uma desculpa para 

continuarmos nos punindo[...] (2009, p.39). 

 

  Logo, entender a dinâmica da escolha profissional, compreender os processos de 

ensino e da aprendizagem imbricam-se na atuação docente, mas é importante destacar que 

sejam mediadas por ação do estudante, seus sonhos e seus afetos. Para Cunha (2015, p.52) “O 

afeto representa o que traz sentido, o que colore a aprendizagem e, certamente, o que mais 

contribui para a conservação do saber adquirido[...]”.   
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Desse modo, a formação do professor deverá contemplar o desenvolvimento de 

atitudes, estabelecer vínculos e principalmente, reconhecer suas emoções e a emoção de seus 

pares, ou seja, favorecer o desenvolvimento da autoestima docente, individual e coletiva. 

(IMBERNÓN, 2010). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O estudo permitiu analisar sobre a formação do professor para as exigências atuais 

em que o profissional se encontra. Nesse sentido, há uma concordância da necessidade de 

estarem atentos às transformações e buscar sempre o aperfeiçoamento e crescimento pessoal 

em articulação entre os interesses individuais e coletivos. 

 A reflexão é outro atributo que ganha novo significado no campo do trabalho docente 

que deve ser iniciado na formação inicial e continuar na formação continuada. Assim, possibilitaria 

profissionais mais confiantes e quando se amplia as oportunidades de reflexão e de escuta pode 

se pensar em novas posturas.  

Por sua vez, a formação para o desenvolvimento humano deve ser compreendida em 

seu contexto histórico e a escola como outras instituições educativas constituem espaços 

fundamentais para o desenvolvimento dos conhecimentos, saberes, valores e habilidades 

necessários à docência.  

Percebe-se que há urgência para que as instituições formadoras nos processos 

formativos de docentes dialoguem com a lógica das práticas com a lógica da formação, buscando 

a significação das teorias. Só assim, será possível fazer o exercício fundamental da Pedagogia: 

criar articulações cada vez mais profundas entre a teoria e a realidade. Essa é a grande tarefa que 

os cursos de formação devem enfrentar com ética e compromisso com vistas à construção de 

uma sociedade mais justa.  

A formação de professores para atender a diversidade não será garantida por meio de 

dispositivos legais ou, como já afirmada com a simples inclusão de conteúdos voltados para esta 

questão nos currículos de formação. Se os futuros professores, ao chegarem ao curso de 

formação, já trazem imagens, crenças, valores, preconceitos em relação à profissão, é necessário 

considerar a história de vida de cada um, as emoções, as experiências acumuladas e 

expectativas. 

Será preciso, o professor na sua prática partir de concepção ampla e contextualizada 

de ensino e processos de aprendizagem para incluir a todos. Como também se auto avaliar no 

sentido de rever sempre sua prática tendo criatividade para alcançar seus objetivos, assumindo 

coletivamente a responsabilidade em relação ao aluno, não devendo ficar parado no tempo, no 

sentido de adquirir novas competências em relação a sua formação. 
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Enfim, a atuação do docente inicia-se primeiro em seu processo interno, em sua 

inteligência e sensibilidade e em sua consciência, que deve ser enriquecida, ou seja, quanto mais 

o professor buscar se conhecer, terá condição de melhorar sua prática pedagógica. 
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