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RESUMO

O trabalho a ser apresentado tem como objeto de estudo “a prática reflexiva como regularidades discursivas sobre a formação docente no Brasil”. Um dos objetivos é mostrar

como a prática reflexiva se apresenta nos documentos oficiais que regulam a formação do professor. Dessa forma, estudamos as atuais Diretrizes Curriculares Nacionais para a

formação inicial em nível superior, Resolução N. 2 de 01/07/2015. Nossa fundamentação teórica baseia-se em autores que debatem a prática reflexiva, formação docente e

professor reflexivo, como Sacristán (2006), Nóvoa (1995; 2016) e Libâneo (2006). Este estudo se faz relevante para entender a emergência da concepção de formar o professor

como reflexivo crítico nas atuais diretrizes mesmo após esse conceito ter sido severamente criticado pelos autores estudados. A metodologia realizada para este estudo é a

pesquisa bibliográfica com análise do discurso na perspectiva foucaultiana, que nos permitirá analisar as regularidades discursivas da/na legislação pertinente. Como resultados

parciais, nomeamos, até o momento, as seguintes categorias de análise: “reflexão sobre a própria prática”, “professor reflexivo crítico”, “reflexividade” e “governo do professor”.

Deste modo, percebemos que, desde os anos de 1980, têm-se procurado desenvolver na formação de professores a prática reflexiva crítica, o que possibilitou que nas diretrizes

de 2015 se quer formar professores através de um pensamento crítico reflexivo a fim de que no dia a dia haja esta prática reflexiva crítica.  Na discussão, indagamos: por que se

deseja formar professores sob esta concepção já tão criticada? E será que este modelo de formação de professor realmente valoriza o profissional da educação? Ou governa?
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