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RESUMO

O presente trabalho tem como problema de pesquisa entender a formação de professores que ser quer no Brasil nas últimas décadas - ou seja, que professor ser quer formar

hoje no Brasil? Cabe indagar: por que ainda persiste o foco no professor reflexivo crítico nos debates curriculares de formação de professores? Por que ainda se deseja um

professor crítico reflexivo? Como se constitui a prática reflexiva para a formação do professor reflexivo? Para, assim, questionar: por que ainda se deseja formar o professor sob

as leis da reflexão? Dessa forma, a prática reflexiva vem se mostrando como uma recorrência nos debates educacionais, como também nas diretrizes curriculares de formação

docente, o que a caracteriza como regularidades discursivas. A formação docente, no Brasil, como no mundo, vem sendo considerada um dos maiores desafios no campo

educacional e tem suscitado várias problematizações, o que permitiu aumento das pesquisas e publicações sobre a formação docente, saberes do professor, currículo nos últimos

anos. A pesquisa que é desenvolvida  tem como objetivo geral analisar como a prática reflexiva se torna regularidades discursivas sobre a formação docente no Brasil. E como

objetivos específicos: realizar levantamento bibliográfico que apresentam a prática reflexiva como modo de formar o professor; identificar as leis que regem a formação docente

no Brasil; identificar os contextos históricos dos discursos da prática reflexiva e suas rupturas como regularidades discursivas; identificar as leis de verdade que regem a prática

reflexiva como regularidades discursivas, nos moldes foucaultianos; analisar discursivamente, na perspectiva foucaultiana, a prática reflexiva. A fundamentação teórica é baseada

nos seguintes autores: Freire (1996), Giroux (1987, 1997), Libâneo (2005), Nóvoa (2007), Pérez Gómez (2000), Perrenoud (2001), Pimenta (2005), Oliveira et al (2005), Sacristán

(2005), e Schön (1992, 2000), que teorizam e discutem a formação docente e suas concepções, como a da prática reflexiva para formar o professor. Indagar sobre a prática

reflexiva se faz pertinente pelo fato de que a formação docente da década de 1980 aos dias de hoje tem a influência desta concepção, como aparece nas diretrizes para os

cursos de formação dos professores, o que reflete, consequentemente, nos currículos desses cursos. Formar um professor reflexivo, crítico, intelectual, capaz de formar o cidadão

emancipado é o que se espera do egresso dos cursos. A prática reflexiva como regularidades discursivas sobre a formação docente no Brasil é importante para entendermos

como esta prática se tornou uma regra para formar professores. A metodologia que se pretende desenvolver é a pesquisa bibliográfica e a análise do discurso foucaultiana. Na

análise de discurso de Michel Foucault, as formações discursivas pertencem a tempos históricos específicos, assim o filósofo mostra através da arqueologia/ genealogia uma

outra forma de se fazer e pensar história. Como resultados parciais, nomeamos, até o momento, as seguintes categorias de análise: “condições de trabalho do professor”;

“reflexividade”; “relação teoria e prática”; “governo do professor”. Na discussão, a seguinte questão apareceu: como a prática reflexiva se constitui como regularidades discursivas

para a formação docente? O desafio é perceber a prática reflexiva como fenômeno cultural e de dimensão determinada como pertencente à história do pensamento, no nosso

caso, do pensamento pedagógico e que constitui o sujeito moderno – professor. Além disso, indagamos também que professor se quer formar hoje no Brasil, já que nas diretrizes

de formação de professores, Resolução N. 2 de 2015, deseja-se formar exatamente o professor reflexivo crítica, que “pense criticamente sua prática” – concepção que já foi tão

debatida e criticada pelos autores. Deste modo, indagamos se não seria uma forma de governar o professor.
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