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RESUMO

A proposta deste estudo teve como objetivo geral analisar se a formação inicial dos professores contribui para a construção das competências 
necessárias ao exercício docente na contemporaneidade. Assim, os objetivos específicos foram: Verificar quais habilidades necessárias ao 
pedagogo para a construção das competências na contemporaneidade; investigar os principais obstáculos que impedem uma formação inicial de 
qualidade na visão do docente. Adotamos como aporte metodológico uma pesquisa de caráter qualitativo para melhor aproximação com o 
objeto de estudo, com base bibliográfica fundamental para o embasamento teórico seguida de uma investigação de campo. Os instrumentos 
utilizados na construção dos dados foram a observação e o questionário, contamos com a participação de duas professoras do ensino 
fundamental I de uma escola pública localizada em Águas Claras/DF. A partir de uma profunda análise dos dados, foram feitas três categorias: A 
concepção das professoras sobre habilidades e competências, processo inicial de formação docente e obstáculos encontrados na prática docente 
na visão das professoras. Na primeira categoria podemos perceber pelas falas das professoras, que estão de acordo em continuar se 
especializando mesmo depois da formação inicial, para adquirir novas habilidades e competências ao exercício docente. Na segunda categoria, a 
formação inicial dos professores contribui em parte para a construção das competências, a formação inicial é baseada muito na teoria e pouca 
prática. Na terceira categoria, os dados apontam que o espaço físico das escolas, falta de valorização e desestruturações familiares são alguns dos 
diversos obstáculos que as professoras precisam enfrentar durante o processo de aprendizagem dos alunos e chegam a interferir em sua prática 
de ensino. Os dados nos permitem dizer que, os docentes não devem se satisfazer apenas com a formação inicial, devem procurar cursos e 
especializações no âmbito educacional, assim assumindo a responsabilidade e exercendo seu dever de administrar o aperfeiçoamento do seu 
ofício. Os dados apontam que o espaço físico das escolas, falta de valorização e desestruturações familiares são alguns dos diversos obstáculos 
que as professoras precisam enfrentar durante o processo de aprendizagem dos alunos e chegam a interferir em sua prática de ensino. Na visão 
das docentes pesquisadas o principal obstáculo que impedem uma formação inicial de qualidade é a teoria ser desvinculada da prática, assim 
inferimos que, o currículo do curso de formação precisa passar por uma revisão para termos um aproveitamento melhor e que futuramente possa 
contribuir ainda mais na construção das competências.
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