
Formação inicial e continuada de professores

Brasília, 20 de agosto de 2019  



PONTO DE PARTIDA 

RESOLUÇÃO Nº 2, DE 1º 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.



FORMAÇÃO INCIAL E CONTINUADA

 Destinam-se, respectivamente à preparação e ao desenvolvimento de

profissionais para o exercício do magistério para funções de magistério na

educação básica em suas etapas.

 Compromisso com projeto social, político e ético que contribua para a

consolidação de uma nação soberana, democrática, justa, inclusiva e que

promova a emancipação dos indivíduos e grupos sociais, atenta ao

reconhecimento e à valorização da diversidade.



FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA

DESAFIOS 

 Condições de trabalho (infraestrutura, materiais de apoio, dedicação exclusiva) são 

desafiadoras em muitas redes e dinâmica escolar refratária ao fortalecimento do ambiente-

escola também como lugar da formação docente e do estímulo ao trabalho colaborativo entre 

os professores;

 Concursos de ingresso não exigem a demonstração de conhecimentos mínimos relacionados à 

prática em sala de aula e estágio probatório não é utilizado de forma efetiva;

 Políticas de formação continuada pouco alinhadas ao que a literatura indica como efetivo para 

melhorar a atuação docente.



FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA

DESAFIOS 

 Baixa valorização da profissão docente relacionada ao prestígio social, salário inicial 

não competitivo em muitas regiões e condições de trabalho pouco atrativas.

 Cursos de formação inicial no Brasil não estão voltados para o preparo do professor 

para a prática em sala de aula.

 Carreiras não incentivam o desenvolvimento profissional docente em prol da 

aprendizagem dos alunos, e pouco associam a possibilidade de permanência em 

sala de aula com critérios de progressão na carreira



CONTEXTO 
 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) está em fase de implementação nos 

estados e municípios 

 Elaboração dos currículos EM

 Formação de todos os professores e gestores de EI/EF

○ para todos os componentes

○ em Regime de Colaboração

 Revisão dos PPP´s

 A efetivação dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos depende 

de professores com formação adequada para implementação dos novos currículos



CONTEXTO 

 O MEC publicou em 2018 a primeira versão da Base Nacional de Formação 

Docente (BNFD), que visa responder à necessidade de melhorias na 

formação de professores no Brasil 

 Há uma oportunidade de construir um ponto de vista estruturado entre 

Consed, Undime e MEC para contribuir para a segunda versão da BNFD
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FRENTE BASE NACIONAL DA PROFISSÃO DOCENTE

Objetivo: Construir, articulado ao MEC e ao CNE, uma proposta de Base Nacional da 

Profissão Docente alinhada às necessidades das redes e dos professores.

Base Nacional da Profissão Docente: deve explicitar o que os professores devem saber e 

o que devem ser capazes de fazer (competências e habilidades) para pautar mudanças 

mais sistêmicas.

Como:

 Encontros de formação e debate;

 Pesquisa de Campo (caracterizar o bom exercício da profissão docente na educação 

básica brasileira, de modo a subsidiar a construção da base nacional);

 Apoio técnico especializado.



FRENTE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA NOVOS CURRÍCULOS

Objetivo: Discutir e apoiar a formação de professores para os novos currículos, 

fortalecendo o regime de colaboração entre estados e municípios e publicação de 

memorial do processo de formação dos estados.

Como:

 Promoção de troca de boas-práticas e alinhamento entre os diferentes Estados;

 Oferta de insumos técnicos para apoiar os Estados na implementação da BNCCEI/EF 

em regime de colaboração; 

 Apoio de especialistas nos principais desafios da implementação da BNCCEI/EF; 

 Apoio de especialistas e promoção de troca de boas-práticas sobre a estruturação do 

regime de colaboração em diferentes estados.


