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A BASE NACIONAL COMUM DA 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

E A EDUCAÇÃO FÍSICA 

a intenção primeira do grupo ins-
talado no poder é o extermínio 
de qualquer projeto educacional 
que possa soar progressista. Não 
que a base aprovada se aproxime 
disso, muito pelo contrário, bas-

-
tames neoliberais expressos na 
chamada “pedagogia das com-
petências” para perceber que se 
trata de uma proposta conserva-
dora. Sem desejo algum de mo-

-
gual da sociedade e inclinada à 
formação de trabalhadores pa-

-
dia complexidade, o que busca é 

postos de trabalho ao sabor dos 
humores do mercado.

Considerando que não te-
ria nada a acrescentar às aná-
lises já feitas acerca do proces-
so de construção e do discurso 
pedagógico presente na BNCC 
de Educação Física para o Ensi-
no Fundamental e Ensino Médio 
(NEIRA; SOUZA JÚNIOR, 2016; 
NEIRA; ALVIANO JÚNIOR; FER-
REIRA, 2016; NEIRA, 2018a, 
2018b), e esperançoso de con-
tribuir com o debate, debrucei-
-me sobre o discurso contido 
em outro documento perten-
cente à mesma política curricu-
lar, qual seja, a proposta para a 
Base Nacional Comum da For-
mação de Professores (BNCFP) 

Marcos Garcia Neira31

Introdução

O Conselho Nacional de Educa-
ção (CNE) homologou a Base Na-
cional Comum Curricular (BNCC) 
do Ensino Médio em dezembro de 
2018, um ano após ter chance-
lado o documento da Educação 
Infantil e do Ensino Fundamen-
tal. Desde então, é possível dizer 
que o Brasil possui um documen-
to para orientar a elaboração dos 
projetos pedagógicos das escolas 
e as propostas curriculares das 
secretarias estaduais, municipais 
e dos sistemas privados. Ape-

-
so representa, a confusão instau-
rada no Ministério da Educação 
(MEC) nestes primeiros meses de 
governo deixa transparecer que a 
prioridade é o desmonte da pas-
ta aludindo à sua contaminação 
por uma ideologia de esquerda, 
tal como se tudo o que foi feito 
neste século tenha sido sob in-

-
mo cultural”. Num afã persecu-
tório foram demitidos, inclusive, 

-
vam os principais projetos, entre 
eles, a implantação da BNCC. So-

31 Professor da Faculdade de Educação da USP e 
coordenador do Grupo de Pesquisas em Educação 
Física escolar (www.gpef.fe.usp.br).
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recentemente publicada no site 
32 do MEC, tomando como 

produção acadêmica acerca da 
formação de professores de Edu-
cação Física.

A necessidade de uma BNCFP 
fora anunciada no capítulo II da 
Resolução CNE nº 02, de 1º de 

Di-
retrizes Curriculares Nacionais 
para a formação inicial em nível 
superior e para a formação con-
tinuada (DCN) e, em seu Art. 5º, 
explicita que 

do magistério deve assegurar a 
base comum nacional, pauta-
da pela concepção de educação 
como processo emancipatório 
permanente, bem como pelo re-

do trabalho docente, que conduz 
à práxis como expressão da arti-
culação entre teoria e prática e à 
exigência de que se leve em con-
ta a realidade dos ambientes das 

-

No tocante aos currículos dos 
cursos de formação de profes-
sores, o § 1º do Art. 9º rege o 
seguinte: 

-
rá no seu projeto institucional as 
formas de desenvolvimento da 

do magistério da educação bási-
ca articuladas às políticas de va-

32 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option 
=com_docman&view=download&alias=105091-bnc-
formacao-de-professores-v0&category_slug=dezembro-
2018-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 21 abr. 2019.

base comum nacional explicitada 
no capítulo II desta Resolução. 

O Art. 18 determina o funcio-
namento da formação continuada: 

Compete aos sistemas de ensi-
-

cativas a garantia de políticas de 

magistério da educação básica, 
que devem ter assegurada sua 
formação, além de plano de car-
reira, de acordo com a legislação 
vigente, e preparação para atu-
ar nas etapas e modalidades da 
educação básica e seus projetos 

base comum nacional e nas dire-
trizes de formação, segundo PDI, 
PPI e PPC da instituição de edu-
cação superior, em articulação 
com os sistemas e redes de ensi-
no de educação básica. 

Em complemento, é importan-
te lembrar que a malfadada Re-
forma no Ensino Médio, instituída 
pela Lei nº 13.415/2017, alterou 
o artigo 62 da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional, 
nº 9.394/1996, cujo § 8 possui a 
seguinte redação: “os currículos 
dos cursos de formação de do-
centes terão por referência a Ba-
se Nacional Comum Curricular”. 

Tem-se, então, um arcabouço 
legal que regula a formação de 
professores no Brasil por meio 
de uma base comum que, por 
sua vez, tomará como referência 
a BNCC. O mote é o controle do 
percurso formativo no nível mi-
cro com vistas a instituir um de-

se verá, aquele capaz de colocar 
em ação um currículo hermético, 
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tomado como requisito para a 
melhoria da qualidade da educa-

patamares exigidos nas avalia-

Na tentativa de compreender 
a concepção de docência anun-
ciadas com pompa e circunstân-
cia, o documento intitulado Pro-
posta para a Base Comum da 
Formação de Professores para a 
Educação Básica foi submetido à 
análise discursiva. Importa re-
cordar que as DCN apresentam 
como princípios norteadores da 
BNCFP uma sólida formação te-
órica e interdisciplinar; unidade 
teoria-prática; trabalho coletivo 
e interdisciplinar; compromisso 

-
nal da educação; gestão demo-
crática; e avaliação e regulação 
dos cursos de formação. Veja-
mos como esses pressupostos se 
materializam no discurso legal, 
perspectivando a formação de 
professores de Educação Física.

Os sentidos que os discur-
-

precariedade. Mendonça (2015) 
entende por contingência to-
da experiência que depende de 
um contexto, de uma historici-
dade particular, cuja inteligibili-
dade não pode ser retrocedida 
a um fundamento, a uma ori-

-
ca e, por precariedade, seu ca-

por uma força contra hegemô-
nica. Justamente por isso, um 
“discurso hegemônico não po-
de ser entendido como o único, 
último, pronto e acabado, pois 

os sentidos que ele produz são 
sempre parciais, sujeitos a de-

2019, p. 74).
Lopes (2015a) associa es-

-
lar. Em linhas gerais, discursos 
produzem sentidos provisórios e 

-
ra o currículo, estando sujeitos a 

o que, para se instituir, escapa 
à normatização. Tenta-se frear 
a tradução do que sempre será 
traduzido” (p. 139). As propos-
tas curriculares continuam sendo 
produzidas e as “normatividades 
permanecem sendo disputadas 
e hegemonizadas, porém pro-
postas e normas não têm os su-
postos alicerces epistemológicos 
sólidos, capazes de serem justi-

-
tência de todos nós” (p. 140). 

-
CFP como uma política curricular 
que tenta hegemonizar determi-

-
tizar a formação de professores 
e produzir sentidos para os currí-
culos das licenciaturas, pois, en-
quanto textos da cultura, estão 
sempre em negociação das sig-

como uma prática discursiva que 
envolve a hegemonização de dis-

formação docente na constituição 
de uma base nacional comum. 
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Discurso pode ser compreen-
dido como uma totalidade lin-
guística e extralinguística, ul-
trapassando o entendimento 

-
crita (LACLAU; MOUFFE, 2015). 
“Discurso não é só linguagem, 
aquilo que se fala ou se escre-
ve. Discurso é prática. É lingua-
gem e ação; uma prática de sig-

449) e constitui-se como “quais-
quer conjuntos de elementos nos 

o papel constitutivo” (LACLAU, 
2013, p. 116). 

A constituição de um deter-
minado discurso, mesmo que 
hegemônico, pode ser conce-
bida como algo sempre sujeito 

-
so mesmo, não pode ser trata-

-
terminados tipos de leitura, mas 
eles estão em constantes pro-
cessos de tradução. Dessa for-
ma, os discursos que se hege-
monizam na BNCFP passam por 
um processo articulatório que 

texto da versão preliminar. Não 
obstante um certo discurso ser 

-
do sentidos, temporariamente, 
para a formação de professores, 

a impossibilidade plena de inter-
pretação textual. Essa impos-
sibilidade “[...] é da ordem da 

-
-

mo na interpretação desses tex-
tos é também decorrente das 

-

2018, p. 13). Nesse sentido, ou-
tros sentidos serão sempre pro-
duzidos e muitas leituras serão 
possibilitadas. Por isso que o 
currículo ou a política curricular 
não consegue, de uma vez por 

Análises

A Proposta para a BNCFP es-
tá organizada em quatro partes. 

“estado da arte” da formação de 
professores; a segunda defende 
uma visão sistêmica da forma-
ção; a terceira apresenta uma 
matriz de competências para a 

-

e possibilidades. O documento 
encaminhado ao Conselho Na-
cional de Educação (CNE) obje-
tiva “propiciar o início de estu-
dos e debates para a instituição 
de uma base nacional da forma-
ção de professores da Educação 
Básica, que oriente as diferen-
tes formas de habilitação para 
a docência nas etapas e moda-
lidades da Educação Infantil, do 
Ensino Fundamental e do Ensino 

fora mencionado em outros tex-
tos legais ao enfatizar que a BN-
CFP deve contribuir para a arti-
culação e coordenação nacional 

-
nais quanto à formação inicial e 
continuada de professores, as-
sim como atualizar as Diretrizes 
Curriculares Nacionais em vigor. 
Ou seja, tem-se uma submissão 
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ampla, geral e irrestrita às no-

-
cimento traduzidas, arriscada e 
propositadamente, nas aprendi-
zagens essenciais arroladas na 
base para a Educação Básica. 

O título do primeiro capítulo 
– Estado da Arte da Formação 
de Professores – não correspon-
de ao seu conteúdo. O que se vê 
é uma breve e aligeirada histó-
ria da formação de professores 
no Brasil, com destaque para as 
entidades que se responsabili-
zaram pela tarefa, desde o Co-
légio Pedro II da época do impé-
rio até as atuais Faculdades de 
Educação, passando pelos Ins-
titutos de Educação. Também 
menciona as mudanças implan-
tadas pelas Leis nº 5.692/1971, 
9.394/1996 e a Resolução CNE/
CP nº 2 de 2015 que instituiu 
as DCN em vigor. Nesse contex-
to, exalta a importância das re-
formas educacionais dos anos 
1990 no estabelecimento de re-
ferenciais para a formação de 
professores que reduziram os 
saberes docentes a competên-
cias e habilidades. Desconsi-
dera, portanto, todas as outras 
possibilidades reconhecidas pe-
la literatura especializada em 
favor de uma perspectiva que, 
segundo Saviani (2008), retoma 
o tecnicismo educacional que vi-
gorou entre nós nos anos 1960 
e 1970, decorrentes do acordo 
MEC-USAID.

O documento emprega uma 
interessante artimanha para legi-
timar a concepção adotada. Na-
quele que deveria ser o “estado 
da arte” descreve os resultados 

de apenas duas pesquisas de 
caráter exploratório, desconside-
rando toda a produção acumu-
lada sobre o assunto. Também 
extrai de oito estudos interna-
cionais sobre a formação de pro-
fessores, os argumentos que 
sustentam a tese defendida. O 
discurso propagado atua em du-

o exercício da docência ao domí-
nio de três conjuntos de conheci-
mentos: o processo de aprendi-
zagem em diferentes contextos 
educacionais e socioculturais; 

de conhecimento e dos objetivos 
de aprendizagem; e do conheci-
mento pedagógico do conteúdo e 
as respectivas estratégias de en-
sino que devem ser empregadas 
para o ensino do conteúdo; e, na 
segunda, advoga-se que no âm-
bito internacional foram adota-
dos modelos formativos comuns 
a todos os professores do siste-
ma educacional. 

O documento analisado pon-
tua que em diversos países a 
efetividade dos referenciais se 
relaciona à existência de meca-
nismos que assegurem o seu al-

-
nais que estabeleçam um clima 

-
tre gestores e docentes. Veja só, 
no caso da formação inicial isso 

acreditação dos cursos de licen-
ciatura à avaliação de estudan-
tes e recém-graduados ou certi-

o ingresso na carreira. Na for-
mação continuada eles podem 
impactar o desenvolvimento 
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permanência, progressão na 
carreira e aumentos salariais. O 

-
ses mecanismos são imprescin-
díveis para que os referenciais 

-
sino e aprendizagem. Não à toa, 
faz constar esses condicionantes 
no quarto capítulo. Ou seja, ou 
se muda a estrutura ou o siste-
ma fracassará.

Eles [os mecanismos citados] 
podem ser usados como instru-
mentos para assegurar que se-
jam professores somente aque-
les que dominem determinados 
saberes relacionados às áreas 
de conhecimento, conteúdo pe-
dagógico e estratégias de ensi-
no. Nesse caso, os referenciais 
asseguram que os programas 
de formação inicial desenvolvam 
esses saberes em seus alunos, 
futuros docentes, e orientam es-
ses programas no que se espe-
ra do processo formativo. Isso 
é comumente feito por meio de 
acreditação e avaliação dos pro-
gramas de formação inicial con-
duzidos por agências indepen-
dentes e baseados em evidências 

2018, p. 22)

Embora os países centrais 
(Estados Unidos, Inglaterra e 
Alemanha) também enfrentem 

-

-
ção discursiva quer instaurar 
um sistema de regulação da for-
mação de professores baseado 
na estandardização do que será 

ensinado em sala de aula e do 
como ensinar. Visto dessa ma-
neira, professor é quem sabe o 
conteúdo e domina os meios de 
ensiná-lo. Essa é a tese princi-
pal que o texto legal procura he-
gemonizar, ou seja, tornar ver-
dadeira. Ficam excluídos todos 
os saberes que possivelmente 
propiciariam uma visão crítica 
da sociedade, do currículo, da 
docência e da função social da 
escola. Restritos ao domínio do 
conteúdo que deve ensinar e às 
estratégias para tanto, o profes-
sor e a professora serão incapa-
zes de questionar a proprieda-
de daquilo para seus alunos, as 
forças que atuaram para validar 
determinados conhecimentos 
em detrimento de outros, além 
dos efeitos desse processo so-
bre os estudantes. 

A situação beira ao absurdo 
quando se leva em conta a con-
cepção que perpassa o compo-
nente Educação Física na BNCC. 
Ao empregar o termo “temati-
zar” e não “ensinar”, escapa, por 
completo, à visão expressa na 
versão preliminar da BNCFP. Te-
matizar uma dança, por exem-
plo, não é o mesmo que ensinar 
uma dança. Neira (2018c) expli-
ca que “tematizar consiste em 
realizar diversas atividades de 
ensino de modo a propiciar aos 
estudantes uma compreensão 
mais elaborada dos inúmeros 
aspectos que caracterizam qual-
quer prática corporal” (p. 15). 
Nessa acepção, a noção freiriana 
de tema gerador foi reterritoria-
lizada em “tema cultural”: 
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Um tema cultural agrega os co-
nhecimentos à sua volta, está 
sempre em tensão, nunca apa-
ziguado. Injeta os conhecimen-
tos subjugados no cenário es-
colar, passando a tratá-los como 
conteúdos. Por isso, os conheci-
mentos que qualquer estudante 
acessa através das mídias, con-
versas com amigos e familiares, 

-
no etc. constituem um referencial 
importante para ler e traduzir o 
mundo à sua volta, nele incluídas 
as práticas corporais (p. 44).

Portanto, tematizar uma dan-
ça implica abrir a possibilidade 
para inúmeros conhecimentos 
referentes à prática corporal em 
tela, o que impossibilita aprendê-
-los em um curso de licenciatura. 
No caso da tematização, os sa-
beres acessados pelos estudan-
tes podem incluir a gestualidade 
e a sua reconstrução, as especi-

que participam, os vários estilos, 

-
dos pelos praticantes, entre tan-

-
tam ler a ocorrência social e a 
sua produção.

Ademais, num tempo em que 
os cursos de humanidades são 
vistos com maus olhos pelos go-
vernantes de plantão e que a re-
cente Diretrizes Curriculares pa-
ra os Cursos de Educação Física 
(Resolução CNE/CP nº 06/2018) 
promove uma ruptura na for-
mação de docentes do compo-
nente, tudo indica que uma pro-
posta formativa acrítica como o 

vem a calhar. 
O capítulo intitulado Visão sis-

têmica da formação é a melhor 
ilustração de uma prática articula-

hegemonia. Inicia recuperando o 
Artigo 13 da LDB para lembrar as 
incumbências do professor: 

[...] trabalho de equipe, plane-
jamento, ensinar cuidando para 
que o aluno aprenda, tratar com 

-
culdade para aprender, dar au-
las e outras atividades previs-
tas na proposta pedagógica e no 
seu plano de trabalho, e ajudar 
na relação da escola com a fa-
mília e a comunidade (BRASIL, 
2018, p. 27). 

Também apela às metas 13, 
15, 16 e 18 do Plano Nacional de 
Educação (PNE 2014-2024) para 

melhoria da qualidade dos cur-
sos de Pedagogia e demais licen-
ciaturas mediante a aplicação de 
instrumento de avaliação, pro-
mover a reforma curricular nos 
cursos de licenciatura e estimu-
lar a renovação pedagógica de 
forma a assegurar o aprendiza-
do do aluno, consolidar uma po-
lítica nacional de formação de 
professores da Educação Bási-

-

a decisão pela efetivação após o 
estágio probatório. 

-
de por visão simultânea e sistê-
mica da formação de professores:
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Fonte: Brasil (2018, p. 29).

de aprendizagem e ao ensino de 
habilidades e competências pre-
vistas na BNCC” (BRASIL, 2018, 
p. 30). Para validar essa asser-
tiva apresenta como elemento 
o seguinte excerto extraído de 
Gatti e Barreto (2009): 

[...] a conclusão a que se pode 
chegar é a de que, no Brasil, a 
didática e as metodologias ade-
quadas para o ensino dos conteú-
dos é pouco valorizada, os cursos 
destinados à formação inicial ou 
se detêm excessivamente nos co-
nhecimentos que fundamentam a 
educação, dando pouca atenção 
aos conhecimentos que o profes-
sor deverá ensinar, ou se detêm 
nos conhecimentos disciplinares 
totalmente dissociados de sua di-

(BRASIL, 2018, p. 31). 

Para além do erro gramatical, 
-

tão didático-metodológica como 

Conforme se observa, a ver-
são preliminar da BNCFP dese-
ja orientar os currículos dos cur-

as iniciativas de formação con-
tinuada executadas pelos siste-
mas de ensino, evitando assim 
a secção e podendo ser utiliza-
das como forma de avaliação de 
competências com vistas à pro-
gressão na carreira. Também ad-

prática aludindo a uma eventu-
al distância entre o que se en-
sina na universidade e o que 
acontece na escola. Novamente 
recorre às experiências interna-
cionais para salientar que a me-
lhoria da aprendizagem nas es-
colas depende de uma formação 
de professores com foco na prá-
tica. “Não é mais possível igno-
rar que nossos cursos são ex-
tremamente teóricos e não têm 
respondido às demandas da con-
temporaneidade, aos resultados 
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uma fórmula para o ensino dos 
conteúdos. Retira do contexto a 
citação e ignora por completo o 
atual estágio dos conhecimen-
tos nesse campo que remetem 
a uma formação mais ampla que 
permita ao professor ou profes-
sora traçar objetivos, elaborar 
atividades de ensino e avaliar 
o trabalho realizado em confor-
midade com a realidade em que 
se encontra. Qualquer docente 
de Educação Física sabe que os 
objetivos são apenas um ponto 
de partida e que devem ser re-
dimensionados conforme o an-
damento das aulas. O profes-
sor ou professora também sabe 
que uma determinada situação 
didática poderá suscitar efei-
tos distintos conforme a turma 
de alunos. Por vezes, também é 

-
mentos de avaliação e, principal-

avaliação no processo educativo. 
Por consequência, não exis-

tem “metodologias adequadas”, 
pois a tríade professor/a – alu-
nos/as – cultura corporal é bem 
mais complexa do que quer fa-
zer parecer a narrativa analisa-
da. Outro aspecto a ser indaga-
do é a crítica aos conhecimentos 
que fundamentam a educação. 
Desprezam-se a História, a Filo-

professor ou professora podem 
desconhecer a relação estabele-
cida entre a escola e a socieda-
de ao longo do tempo, os valores 

-
tivo, o seu compromisso históri-
co e político e o que representa a 

docência na sociedade atual. To-
da a construção conceitual que 
fundamentou a educação atra-
vés dos séculos é descartada em 
favor de uma postura reducionis-
ta e maniqueísta.

O caráter instrumental dessa 
concepção se materializa na ne-
cessidade de exploração de situ-

em que, por meio de estratégias 
fundamentadas teoricamente, os 
licenciandos aprendam a resolver 
problemas comuns do ensino. 

Esse aspecto é fundamental para 
que os professores estejam aptos 
a ensinar considerando a diver-

da sala de aula [...] a aprendiza-
gem com compreensão pela prá-
tica permite que o aluno apren-
da a aplicar os conhecimentos 

mesmo quando estas são ante-
riormente desconhecidas (p. 32). 

O determinismo anunciado pe-

enorme quantidade de “aprendi-
zagens essenciais” descritas na 
BNCC e a pluralidade de realida-
des existentes no território bra-
sileiro. Ademais, trata os sabe-
res docentes como “aplicáveis”. 
Ora, é simplesmente impossível 
planejar na formação inicial si-

-
dos os professores e professoras 
de Educação Física que se pro-
ponham a tematizar uma dança, 
brincadeira, luta, esporte ou gi-

do Ensino Fundamental ou no En-
sino Médio. Como não conside-
rar que, entre outros elementos, 
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o patrimônio cultural corporal da 
turma, a comunidade na qual a 
escola está inserida e as condi-

-
cesso? Assim, soa ingênua uma 
proposta de formação inicial ba-

-
-

car todas as realidades. 
O caráter idealista e contradi-

-
te no “modelo” apresentado para 
residência pedagógica que, con-
forme consta, “deverá substituir 
o estágio” (p. 33). Não há dúvida 
da importância de aproximar ao 
máximo o licenciando do contex-
to em que atuará. É importan-
te que conheça a escola por den-
tro, sinta o clima, acompanhe o 
exercício da docência, reconhe-
ça e compreenda as rotinas do 
trabalho escolar. Também é fun-
damental que tudo o que vê ou 
ouve seja discutido e analisado 
na universidade a partir do acú-
mulo de conhecimentos existen-

educação da própria instituição. 
Acontece que a proposta suge-
re que isso ocorra desde o iní-
cio do curso, o que não é per-
mitido pela Resolução CNE/CP nº 
02/2015, nem tampouco pelas 
novas DCN dos cursos de Educa-
ção Física que recomendam que 
o estágio seja alocado apenas no 
momento da opção pela licencia-
tura, entenda-se, a partir do ter-
ceiro ano.

O distanciamento da realidade 
se revela, também, na acusação 
reducionista da precariedade dos 
atuais cursos que formam para 

a docência na Educação Infantil 
ou anos iniciais do Ensino Fun-
damental, baseada na sua ofer-
ta no período noturno ou na mo-
dalidade à distância. O discurso 
do documento analisado pare-
ce desconhecer que esses cursos 
existem e são procurados por-
que os/as estudantes precisam 
trabalhar para sobreviver. Essas 

não só no Censo da Educação 
Superior, mas também em gran-
de parte das pesquisas sobre o 

-

em garantir ao público que fre-
quenta os cursos noturnos e os 

-
ra realizarem bons estágios nas 
unidades de Educação Básica. 

Outra fragilidade da propos-
ta consiste na própria noção de 
“residência pedagógica” como a 
permanência um dia da semana 
desde o começo do curso em es-
colas associadas ou conveniadas 
sem que os professores e profes-
soras que nelas atuam tenham 

-
nhar os licenciandos. O último 
edital do programa federal de 
Residência Pedagógica é bastan-
te acanhado ao limitar a quanti-
dade de cursos e bolsistas parti-
cipantes por universidade, o que 
inviabiliza o envolvimento de to-
dos os estudantes de uma mes-
ma instituição formadora. As di-

aos professores e professoras 
que orientarão a residência pe-

-
ra que a imensa maioria é con-
tratada como horista e, para 
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garantir a subsistência, atua em 

-
plinas ou, inclusive, exerce ou-

estudo de Vieira (2013) indicou 
que os docentes das licenciatu-
ras em Educação Física traba-
lham simultaneamente em esco-
las, academias, clínicas e clubes.

A proposta de BNCFP dispo-
nível no site do MEC atribui um 
outro papel ao Exame Nacional 
de Desempenho dos Estudan-
tes (ENADE) ao sugerir que sir-
va “como habilitação à docência, 
se for obrigatório para todos os 
licenciandos e realizado todos os 
anos” (BRASIL, 2018, p. 35) e 
como forma de ingresso na car-
reira, pois sua aprovação pode-
rá ter validade por cinco anos. 
Tal serventia vai de encontro à 
LDB e contradiz o próprio discur-
so da importância de estabelecer 
referenciais para a formação de 
professores pautados, principal-
mente, no domínio de conheci-
mentos a serem ensinados e das 
estratégias para que isso aconte-
ça, obtidos mediante a melhoria 
da articulação teoria e prática. 

No tocante à formação conti-
nuada, a versão preliminar cai na 
vala comum ao relacionar uma 

maioria dos sistemas públicos de 
ensino: atividades, programas e 
cursos organizados pelos gesto-
res educacionais, cursos ofere-

superior e iniciativas realizadas 
no interior das unidades escola-

trocas de experiência etc. Não 
apresenta qualquer novidade, 

nem mesmo a proposta de que 
-

ça parte do plano de carreira e 

dos professores e professoras. 
Sabe-se que isso já acontece em 

reitera a desconsideração dos 
resultados das pesquisas sobre a 
formação de professores de Edu-
cação Física (NEIRA, 2017) que 
posicionam os contextos escola-
res como ponto de partida para 

-
tivas, tendo ou não, as universi-
dades como parceiras. 

O estágio probatório é ou-
tro item da proposta apresen-
tada pelo MEC. Após o ingres-
so por meio de prova nacional, 
ENADE ou concurso, o professor 
ou professora iniciante deverá 
ser acompanhado por um men-
tor, um colega mais experiente 
que acompanhe e oriente o no-
vato ou novata. Para sair do es-
tágio probatório, o ingressante 
comprovará o domínio das com-
petências estipuladas na matriz, 
além de ter seu portfólio aprova-

-
cado pela função e terá seu de-
sempenho avaliado pela equipe 
gestora da escola. Em que pe-
se a importância de um melhor 
acompanhamento do inician-
te na carreira, a proposta em si 
carece dos meios factíveis para 
viabilizá-la. Evidentemente, to-
da a responsabilidade que tal in-
tento acarreta sobrecarregará 
os já combalidos sistemas que, 
em sua maioria, sequer cum-
prem a obrigatoriedade de des-
tinar 1/3 da dedicação semanal 
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a trabalhos realizados fora da 
sala de aula. Imagine qual se-
rá a probabilidade de um profes-
sor mais experiente (que o do-
cumento denomina “líder”) ser 
remunerado para orientar o pro-
fessor recém-ingresso. 

A proposta da BNCFP também 
recomenda que a matriz seja em-
pregada para avaliar a progres-
são na carreira mediante a reali-
zação de provas ou avaliação por 
pares que comprovem as habi-
lidades e competências do pro-
fessor ou professora em quatro 
níveis: inicial (para o recém-li-
cenciado ou para o ENADE); pro-
batório (para o ingressado que 
deverá apresentar novas compe-
tências e habilidades); altamente 

há mais tempo e deverá apresen-
tar habilidades e competências 
mais complexas); e líder (que es-
tará no nível mais elevado da car-
reira e tem responsabilidades e 
compromissos mais amplos). 

deixa dúvidas quanto ao modo 
de conceber o que denomina “vi-
são sistêmica” da formação do-
cente: “esta proposta de refe-
renciais dá luz às competências 
inerentes do bom professor, va-

aos diferentes entes comprome-
tidos com a educação um docu-
mento comum de alinhamento 
e articulação” (p. 39). Ao ado-
tar um mesmo referencial pa-
ra orientar os currículos dos cur-
sos de licenciatura, da formação 

-
ra ingresso e evolução na carrei-
ra, o MEC acaba instituindo um 

modo único de ser professor, isto 
é uma identidade, coincidente-
mente, aquela alinhada aos dita-
mes neoliberais (NUNES; NEIRA, 
2018). O dispositivo elaborado 
praticamente não deixa alterna-
tivas: ou o docente aceita o mo-
dus operandi imposto, o que sig-

de saberes e procedimentos ti-
dos como ideais, ou não conse-
guirá ingressar no sistema e ne-
le permanecer. 

Para piorar, quando o docu-
-

tinentais do país, à diversidade 
regional e à autonomia dos sis-
temas estaduais e municipais de 
educação uma parcela da res-
ponsabilidade pelo fracasso es-
colar, está a reivindicar um maior 
centralismo do governo fede-
ral no estabelecimento de cali-
bradores da qualidade e acom-

Educação Básica quanto no Ensi-
no Superior.

O capítulo Matriz de Compe-
 é o coração 

da versão preliminar da base na-
cional da formação de profes-
sores. Inicia reiterando os ar-
gumentos disponíveis no texto 

-
mar que o currículo comprome-
tido com o desenvolvimento de 
competências é dominante no 
Brasil e em muitos outros países. 
A assertiva foi criticada em arti-
go recente (NEIRA, 2018a), da-
da a perversidade da articulação, 
sob a batuta do mercado, dos or-
ganismos internacionais, ava-

-
los por competências. Ecoando 
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a BNCC, a versão preliminar da 
BNCFP vê as competências co-
mo organizadoras dos conteúdos 
a serem trabalhados em sala de 
aula. Recorre à fundamentação 
psicológica do sociólogo suíço 
Phillipe Perrenoud para explicar 
a noção de competência como 
“a capacidade de mobilizar di-
versos recursos cognitivos para 
enfrentar uma situação” (BRA-
SIL, 2018, p. 42). Analogamente 
à teoria piagetiana, ela implica 
um saber-fazer, nada mais que o 
emprego de recursos já existen-
tes numa determinada ação.

Entendendo que as compe-
tências do professor ou profes-
sora extrapolam o saber con-
ceitual ou o que chama de 
“capacidade transmissiva”, o 

-
cente deve desenvolver o domí-
nio relacional, lidar com a diver-

aula e comprometer-se com o 
-
-

do conhecimento, da prática e 
do engajamento, pressupondo 

que se utiliza do próprio conhe-
cimento para desenvolver situa-

para aqueles saberes adquiridos 
na prática.

A proposta da BNCFP toma 
para si a visão defendida por Sil-
va e Almeida (2015), para quem 

-
trata a aquisição de saberes que 

-
tica realizada em âmbito esco-
lar, insistindo da ideia de que os 

conteúdos curriculares são im-
prescindíveis para a constituição 
de competências. “Sem conteú-
dos designados como recursos 
intelectuais, saberes ou conheci-
mentos, não há o que possa ser 
mobilizado pelo sujeito para agir 
pertinentemente numa situação 
dada” (p. 45). Insiste que o co-

-
tá desvinculado da prática, pois 
implica em focar o currículo da 
formação naquilo que os futuros 
professores devem saber e fazer. 

O texto analisado explici-
ta que a formação docente de-
ve basear-se na homologia de 
processos, isto é, a oportunida-
de de viver no curso de formação 
o mesmo conjunto de processos 
que se quer ensinar. O raciocínio 
se mostra mais uma vez redu-
cionista: quando o docente em 
atuação ou futuro docente passa 

-
las que vive ou viverá em sala 
de aula, experimenta a concomi-
tância entre os conteúdos a se-
rem ensinados e a aprendizagem 
dos procedimentos de ensino. A 
exigência se estende ao profes-
sor formador que deve apresen-
tar “sinergia e coerência entre 
aquilo que ensina e o aquilo que 
o aluno será capaz de ensinar” 
(BRASIL, 2018, p. 48). Nesses 
termos, a prática é tomada co-
mo o que acontece no exercício 

-
to de domínios do professor ou 
professora. Importa ressalvar os 
riscos dessa concepção quando 
se miram a Licenciatura em Edu-
cação Física. O trabalho de Nu-
nes (2011) demonstrou que as 
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atividades didáticas assim for-
matadas levam os futuros pro-
fessores à reprodução das mes-

a necessária leitura do contex-
to. Ainda mais, embora o do-

atravessada por ideias políticos, 
-

citam quais sejam.
A concepção de formação de 

-
cial quer tornar hegemônica con-
fronta toda e qualquer experiên-
cia acadêmica que leve o futuro 
docente a compreender critica-
mente o processo educacional, 
os vetores de força que nele in-

que instituíram a escola e a do-
cência contemporâneas (SANTO-
MÉ, 1998). A historicidade do la-
bor educacional é menosprezada 
a favor de uma visão estanque 
calcada exclusivamente no sa-
ber-fazer. Nesses termos, a tare-
fa pedagógica é reduzida à téc-
nica e desprovida do seu caráter 
criativo e autoral. O exercício da 
docência é muito mais que o do-
mínio de competências para atu-
ação, é um trabalho intelectu-
al que requer o conhecimento 
aprofundamento das Ciências da 
Educação, da área em que atua 
o professor ou professora, da so-
ciedade, dos seus fenômenos e 
das culturas (GIROUX, 1997). 

Em vez disso, o documen-
to exalta e personaliza o enga-

compromisso moral e ético do 
professor para com os seus alu-
nos, seus pares, a comunidade 
educacional e os diversos atores 

do sistema educacional” (BRA-
SIL, 2018, p. 47). A fragilidade 
argumentativa que vincula teo-
ria e prática impede a compreen-
são do que, exatamente, signi-

ao elevado grau de subjetivida-
de que isso implica. É bem difí-
cil, senão impossível, dizer que 
um professor ou professora é ou 
não comprometido moral e eti-
camente com os diversos atores 
do sistema educacional.

Insistindo na sinergia entre os 
níveis, a proposta não abre mão 
da estreita relação entre a práti-
ca docente da Educação Básica e 
do Ensino Superior. Sai em defe-
sa da mudança na ação didáti-
ca dos professores universitários 
que atuam nas áreas de conte-
údo e nas disciplinas pedagó-
gicas, recomendando a adoção 
dos princípios da interdiscipli-
naridade, transdisciplinaridade 
e contextualização, da aplica-
ção do conhecimento e do tra-
balho com projetos. O discurso 

-
mar que os licenciandos são he-
terogêneos, possuem capital cul-
tural defasado da cultura escolar 
e destino social incerto. Enquan-
to isso, é desejável que o docen-
te formador tenha ele próprio 
experiência de atuação na Edu-
cação Básica. A visão distorci-
da do licenciando não é exclusi-
vidade desse documento, outros 
incorrem no mesmo preconcei-

produção de materiais didáticos 
voltados para implementação de 
propostas curriculares estaduais 
e municipais. 
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Para enfrentar essa realidade 

imaginada, a versão preliminar da 

de formação inicial e contínua pro-
movam o desenvolvimento de 10 

competências gerais que se desdo-
bram em 12 competências espe-

por sua vez, se subdividem em 53 

1.1 Dominar os 
conteúdos e saber
como ensiná-los

1.2 Demonstrar
conhecimento sobre
os estudantes e
como eles aprendem

1.3 Reconhecer os
contextos

1.4 Conhecer a
estrutura e a
governança dos
sistemas educacionais

3.1 Comprometer-se
com o próprio
desenvolvimento
profissional

3.2 Estar comprometido
com a aprendizagem
dos estudantes e
disposto a colocar em
prática o princípio de
que todos são capazes
de aprender

3.3 Participar da
construção do Projeto
Pedagógico da escola 
e da construção de
valores democráticos

3.4 Engajar-se com
colegas, com as 
famílias e com a 
comunidade

2.1 Planejar ações de
ensino que resultem
em efetivas
aprendizagens

2.2 Criar e saber gerir
ambientes de
aprendizagem

2.3 Avaliar a
aprendizagem 
e o ensino

2.4 Conduzir as práticas 
pedagógicas dos objetos 
do conhecimento, 
competências e 
habilidades

Fonte: Brasil (2018, p. 50).

O rol das competências pro-
-

cial. Várias competências e habi-
lidades arroladas no documento 
mencionam a BNCC e ressaltam 
a importância atribuída ao domí-
nio dos conteúdos a serem en-
sinados e às estratégias didá-
tico-pedagógicas para tanto. 

-
-

professor ou professora desen-

históricas a respeito da constitui-
ção da escola e das práticas edu-
cacionais” (p. 53). Sabe-se que 

isso requer conhecimentos apro-

algo que foi desconsiderado pelo 

-
titulado Limites e possibilidades, 
a versão preliminar da BNCFP ar-

-
gais e procedimentais necessá-
rias à adoção da política curricular 
anunciada, desde os processos 
para contratação de professores e 
professoras pelas redes públicas, 

-
madoras com as escolas de Edu-
cação Básica. O problema reside, 
justamente, em apresentar essas 
mudanças como condicionantes à 



REBESCOLAR 129

Rev. Bras. Educ. Fís. Escolar Ano V, V. 1 – Jul. 2019

implementação da política, caso 
contrário, pouco ou nada se po-
derá fazer para melhorar a forma-
ção de professores e, consequen-
temente, a educação do país. 

Conclusões

O esforço empreendido pa-
ra tornar hegemônica uma certa 
concepção de formação de profes-
sores se faz sentir na articulação 
discursiva entre elementos extra-
ídos da legislação, nas pesquisas 
sobre a formação de professores 

cursos de licenciatura existentes. 

a intenção é instaurar um siste-
ma que regula a formação de pro-
fessores baseado na padroniza-
ção do que será ensinado em sala 
de aula e do como ensinar. Essa é 
a principal tese que o texto legal 
procura legitimar.

Conforme a proposta da BN-
CFP, a formação inicial de pro-
fessores precisa de novos mar-
cos para o desenvolvimento de 
habilidades e competências pro-

no domínio dos conhecimentos 
previstos na BNCC e no conheci-
mento pedagógico do conteúdo. 
Para tanto, aposta num modelo 
formativo em que predominam 

para aprendizagem dos conteú-
dos escolares, sem a necessária 

-

suas possíveis consequências. 
A argumentação emprega-

da reverbera uma concepção 
reducionista da formação de 

professores baseada na trans-
missão daquilo que a BNCC cha-
ma de aprendizagens essenciais 
e nos modos de garantir que isso 
aconteça nas salas de aula. Repe-
tindo o documento da Educação 
Básica, assume o neotecnicismo 
educacional e estipula comporta-
mentos desejáveis para todos os 
docentes, sem considerar os con-
textos onde atuam (ou atuarão). 

Para além disso, vale a pe-
na chamar a atenção para ou-

simplista do discurso anuncia-
do. Em nenhum momento é 
empregada a expressão “for-
mação dos estudantes”. Em vez 

-
ementemente no termo “apren-
dizagem”, tal como se a escola 
fosse uma máquina de ensi-
nar conteúdos inquestionáveis 
e ao estudante coubesse ape-
nas absorvê-los. Resta pergun-
tar: quem disse que os estu-
dantes não aprendem e quem 
disse que os professores e pro-
fessoras não ensinam? Talvez, 
a formação efetivada seja ou-
tra, justamente aquela que não 
pode ser captada nas avalia-

A análise da versão prelimi-
nar da BNCFP também permitiu 

-
taque para a impossibilidade de 
tornar efetivas algumas das suas 
propostas, seja por impedimen-
to legal, como é o caso da in-
tenção de promover a residência 
pedagógica desde o primeiro ano 
da licenciatura, ou epistemológi-
cas, como a impossibilidade de 
garantir a homologia entre as 
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formação inicial e aquelas que 
habitam as escolas.  

A sanha regulatória não pa-
ra por aí. Nas “cenas dos pró-
ximos capítulos”, o documento 
chama a atenção para a impor-
tância de instituir-se uma ba-
se para a formação de gestores 

crer que a mesma estandardiza-
ção em breve alcançará a forma-
ção de coordenadores, diretores 
e supervisores escolares. Ou se-
ja, sempre é possível piorar. 
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