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Resumo: A construção deste estudo está pautada no estudo arqueológico (FOUCAULT, 

1987) da Resolução nº 2, de 1º de Julho de 2015, a qual trata das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação Inicial em nível superior e para a formação continuada dos 

professores. No ínterim do Grupo de Estudos sobre Formação de Professores (GEFP), 

vinculado ao Grupo de Pesquisa sobre Educação a Distância e Redes de Formação e 

Desenvolvimento Profissional (GPKosmos) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 

vêm sendo problematizada a temática da Formação de Professores, o que acarreta a 

preocupação com o estudo das bases legais acerca desse campo no contexto nacional4. Com 

isso, o esforço deste artigo está motivado em compreender o que apresentam os Capítulos IV 

e V, no que diz respeito a Formação Inicial do magistério da Educação Básica em nível 

superior, bem como sua estrutura e currículo, tendo em vista a realidade contemporânea dos 

cursos que preparam professores para o trabalho na escola.  Com essa perspectiva se 

entrecruzam os aspectos culturais, étnicos e sociais na formação do professor, tendo em vista 

o desenvolvimento do mesmo enquanto processo complexo, amplo e extensivo das 

emergências contemporâneas. O direcionamento dado, mais especificadamente no Capítulo V 

às múltiplas dimensões do conhecimento pedagógico, representa por meio das cargas-horárias 

a necessidade de espaços compartilhados para a reflexão, estudo e problematização dos 

saberes do campo pedagógico para a formação do professor. Esse destaque dado a Formação 

Inicial no Ensino Superior, coextende-se aos cursos de licenciatura, cursos de formação 

pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura, o que enfatiza com ainda mais 

força que o educador do nosso tempo precisa desenvolver além dos saberes próprios da sua 

área do conhecimento, no caso das licenciaturas, uma compreensão social permeada por 

horizontes didáticos, pedagógicos, políticos e metodológicos. Nesse sentido, este 

empreendimento aponta para a necessidade crescente de cursos Superiores de Formação 

Inicial de professores que articulem os departamentos, os centros de ensino e as universidades 

com as escolas de Educação Básica, de modo a possibilitar ao licenciando um universo amplo 

de possibilidades para seu desenvolvimento profissional docente, sem prejuízo e desigualdade 

de saberes próprios da área do conhecimento e da formação pedagógica. 
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O olhar atento para questões acerca da Formação dos professores no contexto nacional 

apresenta uma relevância significativa para pensar as múltiplas configurações das trajetórias 

educacionais e o trabalho didático, metodológico e pedagógico do docente na 

contemporaneidade. Pensar na Formação do professorado em nível nacional vem ao encontro 

de tencionar como as instituições e consequentemente seus professores formadores de 

professores pensaram e tem pensado a estruturação dos currículos, na figura das Diretrizes 

Nacionais que dão corpo e materialidade para uma espécie de regulamento que baliza a 

temática.  

 Uma análise para a historicidade das Leis e Diretrizes Nacionais possui enquanto 

proveniência (FOUCAULT, 1979), por vezes, forças individuais e outras coletivas, que com o 

passar dos anos marcam e dão voz e tom ao modo como será dado destaque à Formação dos 

professores no Brasil. Enquanto país colonizado e com status de subdesenvolvimento 

estamos, permanentemente, autorizando e validando a interferência das avaliações que 

produzem dados e índices internacionais, o que consequentemente, advoga diretamente em 

como pensamos e percebemos a educação escolar em toda esfera nacional. Somos produzidos 

e produzimos a partir dessas anuências. Totalizamos afirmativas que acabam interferindo em 

todos e cada um. 

 Ancorando-se nesse modo de pensar a engrenagem do sistema escolarizado nacional, e 

tendo em vista as modificações que este vem sofrendo na contemporaneidade, partimos, para 

apresentação deste estudo, da composição do Grupo de Estudos sobre Formação de 

Professores (GEFP), vinculado ao Grupo de Pesquisa sobre Educação a Distância e Redes de 

Formação e Desenvolvimento Profissional (GPKosmos) da Universidade Federal de Santa 

Maria (UFSM). No GEFP vêm sendo problematizada a temática da Formação de Professores, 

o que acarreta a preocupação latente com o estudo das bases legais acerca desse campo no 

contexto nacional. Por meio de encontros semanais, desde o primeiro semestre de 2018, temos 

nos dedicado a pensar a temática, com interesse em problematizar os caminhos e descaminhos 

da formação docente na contemporaneidade, com estreita relação às Diretrizes e normativas 

que se estabeleceram ao passar dos anos.  

 Nesse sentido, o planejamento e construção deste manuscrito se encontram vinculados 

às discussões desenvolvidas no GEFP, principalmente aquelas que olham para os documentos 

legais e seus efeitos na prática que opera nas relações educacionais escolares, sendo o trabalho 

do professor, seja em Formação Inicial, seja em Formação Continuada, parte dessa 

engrenagem. A escola, nessa mesma perspectiva, tem um destaque especial na discussão, 

permitindo que olhemos de forma ampla e complexa para as múltiplas conjecturas que dão 

forma e conformação para o que chamamos de sistema educacional brasileiro. 



 

Metodologia 

 

Inicialmente, no marco teórico, apresentamos arqueologicamente5 (FOUCAULT, 

1987) perspectivas acerca da Formação dos professores no Brasil, tendo como linha de 

pensamento a perspectiva de educação enquanto produtora dos sujeitos, por meio da 

proliferação de discursos. Propomos, para tanto, destacar elementos presentes na Resolução nº 

2, de 1º de Julho de 2015, a qual trata das 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 dos professores, os quais serão 

problematizados e tencionados nos resultados do estudo, como estratégia para dar corpo a 

como se tem concebido essa temática no contemporâneo. 

 

Marco Teórico 

 

Com intuito de compartilhar o que entendemos ser educação, é pertinente dar vazão 

acerca do que presumimos ser a escola, a partir do que escreve o pesquisador Alfredo Veiga-

Neto (2009) “No caso da educação, a escola deve ser pensada não apenas como produzida 

pela sociedade em que se insere, mas também e ao mesmo tempo, como produtora dessa 

mesma sociedade que a produz” (p. 3). Quando nos debruçamos no que diz Veiga-Neto 

(2009) acerca da educação e da escola estamos querendo dizer que estas formam uma espécie 

de engrenagem para que a maquinaria das instituições escolares funcione conforme o previsto. 

É como a Governamentalidade6 de que trata Foucault em seus estudos que relacionam saber e 

poder. 

Ao mesmo tempo, é possível recorrer ao que dizem Corrêa e Preve (2011), na medida 

em que os autores pensam as instituições escolares enquanto biopolíticas. Isso se deve ao fato 

de que: 
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A educação é biopolítica na medida em que inclui, num dos seus polos, uma ação 

modificadora dos indivíduos da ordem do adestramento do corpo, e, no outro, 

produz fenômenos de massa, mecanismos de previsão, medidas globais e contribui 

para a regulação da população. (p. 185). 

Nessa perspectiva de pensar educação enquanto biopolítica, podemos dizer que esta 

educação escolarizada se move na direção da formação de um tipo específico de sujeito 

idealizado, que está baseado na formação de um “[...] sujeito centrado, unificado e 

homogêneo da tradição humanista” (COHEN, 2000, p. 13). Nessa mesma linha Jeffrey Cohen 

argumenta que “[...] existe algo como um núcleo essencial de subjetividade que pode ser 

pedagogicamente manipulado para fazer surgir o seu avatar crítico na figura do sujeito” (p. 

13). É aí, nessa perspectiva, que boa parte das instituições de ensino fora balizadas, 

produzindo um discurso escolar para naturalização social acerca de uma concepção unificada 

de uma educação racional moderna. Melhor dizendo, a escola pensa a formação de indivíduos 

a partir de uma forma de pensar o ser epistemológico, atualmente denominado enquanto 

cidadão.  

Em consonância a essa forma de compreender a educação escolar, está a Formação 

Inicial e Continuada dos professores que “formam” estudantes nessas instituições de ensino. 

Dito isso, é preciso registrar que não se quer, de modo algum, presumir juízo de valor (bom 

ou mal) acerca dessa noção educacional escolarizada, mas sim, alia-se ao questionamento: o 

que deixamos para traz quando totalizamos um modo de pensar educação? É nesse sentido 

que tencionamos, nessa oportunidade os discursos presentes nos artigos que configuram às 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em nível superior e para a formação 

continuada dos professores e que operam enquanto “norteadores” da organização Superior em 

nível nacional.  

Justamente, com base no que foi dito até aqui, olhamos para a Formação Inicial e 

Continuada de professores enquanto percurso legal necessário e obrigatório para um 

diplomado em Licenciatura ou Pedagogia possa atuar na Educação de Nível Básico no Brasil. 

Mas, antes disso, é preciso conceber o ser docente para além daquela noção já fechada e 

naturalizada do professor, ao passo do que nos diz Sandra Corazza (2009):  

Extrator de partículas, que não pertencem mais a como vive, pensa, escreve, 

pesquisa, mas são as mais próximas daquilo que está em vias de tornar-se, e através 

das quais ele se torna diferente do que é, o docente da diferença atravessa os limiares 

do sujeito em que se tornou, das formas que adquiriu, das funções que executa. 

Entretanto, não se identifica, não imita, não estabelece relações formais e molares 

com algo ou alguém, mas estuda, aprende, ensina, compõe, canta, lê, apenas com o 

objetivo de desencadear devires. Ressalta o seu próprio potencial de variação 

contínua e critica, assim, o conceito Docente e a forma docente. (p. 92). 

Com o objetivo de desencadear devires é que o texto de Corazza (2009) rizoma para 

abordar a docência na diferença. A partir de seus dizeres articulados no texto “O docente da 



 

diferença”, é possível, agora, olharmos para a Formação Inicial e Continuada para além do 

que discorrem os documentos reguladores em nível nacional, mas sim, olhar para o âmbito da 

formação do professorado como descoberta, fluxo, diferença. Quando dizemos isso estamos 

operando com a compreensão de que a educação, assim como múltiplos outros dispositivos 

sociais produzem constantemente os sujeitos. Logo, a Formação Inicial e Continuada dos 

professores diplomados para atuar nas instituições de ensino, dentro dessa perspectiva, 

também se encontram como resultado direto da operacionalização da engrenagem que 

movimenta o sistema escolar.  

Diante desse cenário, professores e estudantes, formadores e formados, produzem e 

são produzidos dentro em uma lógica maior que compreende o que é escola, o que é 

educação. Sem esquecer, é claro, que a compreensão de sujeito que nos move é aquela 

pensada por Foucault, onde o sujeito é produto da história, das práticas discursivas e artífice 

da linguagem. Acerca dessa forma de pensar educação, faz-se possível relacioná-la com o que 

Sílvio Gallo chama de Educação Maior:  

A educação maior é aquela dos planos decenais e das políticas públicas de educação, 

dos parâmetros e das diretrizes, aquela da constituição e da LDB, pensada e 

produzida pelas cabeças bem-pensantes a serviço do poder. A educação maior é 

aquela instituída e que quer instituir-se, fazer-se presente, fazer-se acontecer. A 

educação maior é aquela dos grandes mapas e projetos (GALLO, 2002, p. 173). 

Nesse sentido, quando argumentamos acerca de uma Educação Maior estamos nos 

balizando no que Gallo (2002) problematiza, com pretensão de atentar para uma Educação 

Menor, dando a educação outros lugares e entendimentos possíveis, para além daqueles já 

instituídos por uma Educação Maior, principalmente aquelas de caráter metanarrativo e 

cartesiano. Para tanto, atentamos para os lugares insuspeitos, pouco acessados, ao mesmo 

tempo em que empreendemos esforços para inter-relações outras. 

Assim, primeiramente pensamos enquanto proveniência da necessidade de formação 

do professorado no Brasil, à criação de uma rede de escolas no Brasil, principalmente a partir 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN) de 1971. É ai que entendemos 

estar vinculada uma forma reforçada de pensar a educação para todos, por meio da 

formalização compulsória de um sistema de ensino nacional (já que antes disso tínhamos 

poucas escolas no país). 

É a partir desse conjunto de indícios e rachaduras que apresentamos até aqui, que nos 

propomos a atentar para o que diz a Resolução nº 2, de 1º de Julho de 2015, a qual trata das 

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 dos professores. Mais especificadamente no que apresentam os 

Capítulos IV e V. 

 

Resultados 

 

Tendo em vista a resolução mencionada atentamos inicialmente a análise arqueológica 

do discurso presente ao Capítulo IV da Diretriz, intitulado: Da Formação Inicial do magistério 

da Educação Básica em nível superior. O referido capítulo é formado por quatro (4) artigos 

(Art. 9º até Art. 12º). O Art. 9º trata da formação inicial dos profissionais de nível superior a 

partir do oferecimento das seguintes modalidades de cursos: graduação de licenciatura; 

formação pedagógica para graduados não licenciados; segunda licenciatura. Conforme 

destaca o inciso terceiro (3º) “A formação inicial de profissionais do magistério será ofertada, 

preferencialmente, de forma presencial, com elevado padrão acadêmico, científico e 

tecnológico e cultural” (BRASIL, 2015, p. 09). 

No Art. 10º é dada ênfase a formação inicial, no que diz respeito a previsão de  

existência “[...] conhecimentos pedagógicos, compreendendo a articulação entre estudos 

teórico-práticos, investigação e reflexão crítica, aproveitamento da formação e experiências 

anteriores em instituições de ensino” (BRASIL, 2015, p. 09), ao mesmo tempo em que a 

atividade do magistério encontra-se relacionada com outros âmbitos da gestão e organização 

do ensino. Já no Art. 11º pensa-se que “A formação inicial requer projeto com identidade 

própria de curso de licenciatura articulado ao bacharelado ou tecnológico, a outra(s) 

licenciatura(s) ou a cursos de formação pedagógica de docentes” (BRASIL, 2015, p. 09), 

garantindo diversos aspectos, dentre eles a articulação com o contexto educacional, em suas 

dimensões sociais, culturais, econômicas e tecnológicas.  

Nesse tom, o Art. 12º, apresenta três núcleos específicos que deverão constituir os 

cursos de formação inicial: I - núcleo de estudos de formação geral, das áreas específicas e 

interdisciplinares, e do campo educacional, seus fundamentos e metodologias, e das diversas 

realidades educacionais; II - núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos das áreas 

de atuação profissional, incluindo os conteúdos específicos e pedagógicos, priorizadas pelo 

projeto pedagógico das instituições, em sintonia com os sistemas de ensino; III - núcleo de 

estudos integradores para enriquecimento curricular. Cada um desses núcleos apresentam 

diferentes especificações, por sua vez, nessa oportunidade, darei destaque a apenas alguns 

deles, relacionados ao âmbito pedagógico.  

No núcleo I existem onze (11) especificações. Nas quais emergem a importância da 

articulação entre: 



 

a) princípios, concepções, conteúdos e critérios oriundos de diferentes áreas do 

conhecimento, incluindo os conhecimentos pedagógicos, específicos e 

interdisciplinares, os fundamentos da educação, para o desenvolvimento das 

pessoas, das organizações e da sociedade; b) princípios de justiça social, respeito à 

diversidade, promoção da participação e gestão democrática; c) conhecimento, 

avaliação, criação e uso de textos, materiais didáticos, procedimentos e processos de 

ensino e aprendizagem que contemplem a diversidade social e cultural da sociedade 

brasileira; d) observação, análise, planejamento, desenvolvimento e avaliação de 

processos educativos e de experiências educacionais em instituições educativas; e) 

conhecimento multidimensional e interdisciplinar sobre o ser humano e práticas 

educativas, incluindo conhecimento de processos de desenvolvimento de crianças, 

adolescentes, jovens e adultos, nas dimensões física, cognitiva, afetiva, estética, 

cultural, lúdica, artística, ética e biopsicossocial; f) diagnóstico sobre as 

necessidades e aspirações dos diferentes segmentos da sociedade relativamente à 

educação, sendo capaz de identificar diferentes forças e interesses, de captar 

contradições e de considerá-los nos planos pedagógicos, no ensino e seus processos 

articulados à aprendizagem, no planejamento e na realização de atividades 

educativas; g) pesquisa e estudo dos conteúdos específicos e pedagógicos, seus 

fundamentos e metodologias, legislação educacional, processos de organização e 

gestão, trabalho docente, políticas de financiamento, avaliação e currículo; h) 

decodificação e utilização de diferentes linguagens e códigos linguísticosociais 

utilizadas pelos estudantes, além do trabalho didático sobre conteúdos pertinentes às 

etapas e modalidades de educação básica; i) pesquisa e estudo das relações entre 

educação e trabalho, educação e diversidade, direitos humanos, cidadania, educação 

ambiental, entre outras problemáticas centrais da sociedade contemporânea; j) 

questões atinentes à ética, estética e ludicidade no contexto do exercício 

profissional, articulando o saber acadêmico, a pesquisa, a extensão e a prática 

educativa; l) pesquisa, estudo, aplicação e avaliação da legislação e produção 

específica sobre organização e gestão da educação nacional. (BRASIL, 2015, p. 10). 

Já no núcleo II existem quatro (4) especificações. Nas quais emergem as seguintes 

possibilidades: 

a) investigações sobre processos educativos, organizacionais e de gestão na área 

educacional; b) avaliação, criação e uso de textos, materiais didáticos, 

procedimentos e processos de aprendizagem que contemplem a diversidade social e 

cultural da sociedade brasileira; c) pesquisa e estudo dos conhecimentos 

pedagógicos e fundamentos da educação, didáticas e práticas de ensino, teorias da 

educação, legislação educacional, políticas de financiamento, avaliação e currículo. 

d) Aplicação ao campo da educação de contribuições e conhecimentos, como o 

pedagógico, o filosófico, o histórico, o antropológico, o ambiental-ecológico, o 

psicológico, o linguístico, o sociológico, o político, o econômico, o cultural. 

(BRASIL, 2015, p. 10). 

No último núcleo, o núcleo III existem quatro (4) especificações, compreendo 

participação em:  

a) seminários e estudos curriculares, em projetos de iniciação científica, iniciação à 

docência, residência docente, monitoria e extensão, entre outros, definidos no 11 

projeto institucional da instituição de educação superior e diretamente orientados 

pelo corpo docente da mesma instituição; b) atividades práticas articuladas entre os 

sistemas de ensino e instituições educativas de modo a propiciar vivências nas 

diferentes áreas do campo educacional, assegurando aprofundamento e 

diversificação de estudos, experiências e utilização de recursos pedagógicos; c) 

mobilidade estudantil, intercâmbio e outras atividades previstas no PPC; d) 

atividades de comunicação e expressão visando à aquisição e à apropriação de 

recursos de linguagem capazes de comunicar, interpretar a realidade estudada e criar 

conexões com a vida social. (BRASIL, 2015, p. 10-11). 



 

Com esse exercício aqui empreendido, o Capítulo IV das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação Inicial em nível superior e para a formação continuada dos 

professores encerra a regulação no que diz respeito a Formação Inicial do magistério da 

Educação Básica em nível superior. Dando um pontapé inicial para o Capítulo V, intitulado: 

Da Formação Inicial do magistério da Educação Básica em nível superior: estrutura e 

currículo. O Capítulo possui apenas três (3) Art. (Art. 13º até Art. 15º).  

No que tange o Art. 13º pode-se verificar que os cursos que formam professores 

“estruturam-se por meio da garantia de base comum nacional das orientações curriculares” 

(BRASIL, 2015, p. 11), como necessidade eminente para que as orientações curriculares 

sejam possíveis. Ao mesmo tempo, os cursos terão “[...] no mínimo, 3.200 (três mil e 

duzentas) horas de efetivo trabalho acadêmico, em cursos com duração de, no mínimo, 8 

(oito) semestres ou 4 (quatro) anos” (BRASIL, 2015, p. 11). Sendo:  

I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, distribuídas ao 

longo do processo formativo; II - 400 (quatrocentas) horas dedicadas ao estágio 

supervisionado, na área de formação e atuação na educação básica, contemplando 

também outras áreas específicas, se for o caso, conforme o projeto de curso da 

instituição; III - pelo menos 2.200 (duas mil e duzentas) horas dedicadas às 

atividades formativas estruturadas pelos núcleos definidos nos incisos I e II do artigo 

12 desta Resolução, conforme o projeto de curso da instituição; IV - 200 (duzentas) 

horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas específicas de 

interesse dos estudantes, conforme núcleo definido no inciso III do artigo 12 desta 

Resolução, por meio da iniciação científica, da iniciação à docência, da extensão e 

da monitoria, entre outras, consoante o projeto de curso da instituição. (BRASIL, 

2015, p. 11). 

Nesse sentido, é possível visualizar uma espécie de espinha dorsal que aqui toma 

corpo acerca de uma noção de Formação dos professores em nível inicial no Brasil, do mesmo 

modo que garante a necessidade de currículos com conteúdos especificados da área de 

formação, bem como metodologias, fundamentos (da educação, políticas públicas e gestão, 

direitos humanos, diversidades étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, 

Língua Brasileira de Sinais (Libras), educação especial e direitos educacionais de 

adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas) (BRASIL, 2015). A 

pertinência da relação teoria e prática também aparece do inciso terceiro, como também tem 

importância no inciso quinto “[...] preponderar os tempos dedicados à constituição de 

conhecimento sobre os objetos de ensino, e nas demais licenciaturas o tempo dedicado às 

dimensões pedagógicas não será inferior à quinta parte da carga horária total” (BRASIL, 

2015, p. 12). O estágio curricular encontra-se como obrigatório. 

Já no Art. 14º Dá-se destaque aos cursos de formação pedagógica para graduados não 

licenciados. Nesse aspecto é importante salientar que esses cursos, precisam                      

“[...] garantir nos currículos conteúdos específicos da respectiva área de conhecimento ou 



 

interdisciplinares, seus fundamentos e metodologias, bem como conteúdos relacionados aos 

fundamentos da educação” (BRASIL, 2015, p. 12), sabendo à instituição verificar a 

compatibilidade entre a formação do candidato e a habilitação pretendida.  

O último Artigo, o Art. 15º trás a tona a situação dos cursos de segunda licenciatura, 

definindo como carga horária mínima variável de “[...] 800 (oitocentas) a 1.200 (mil e 

duzentas) horas, dependendo da equivalência entre a formação original e a nova licenciatura.” 

(BRASIL, 2015, p. 13).  

Com base nos Artigos aqui mencionados e também detalhados conforme as 

pertinências concebidas é possível verificar uma noção maior do que seria uma Formação 

Inicial de professores concisa e também sólida produz-se com o referido documento no ano de 

2015. 

 

Considerações Finais 

 

É sabido que, em todo percurso de produção de uma forma de ser da educação, de ser 

estudante e também de ser professor no cerne do Brasil encontra-se fortemente alicerçado nas 

condições sociais e econômicas que enquanto proveniência, permitiram que uma rede de 

escolas fosse possível no território brasileiro. A análise arqueológica pressupõe um olhar para 

essas condições, as quais, no recorte temporal do documento aqui em ênfase, é estreitamente 

demarcada pela considerável influência do neoliberalismo e, ao mesmo tempo, da 

avassaladora onda das instituições de ensino privadas e à distância, que contribuem 

significativamente para que cursos de nível superior sejam concluídos com maior facilidade, 

no que diz respeito à acesso à informação e conhecimentos científicos, bem como a forma de 

financiamento.  

Nesse sentido, levando em consideração o marco teórico que nesse estudo tem vazão, 

é possível articular educação com atravessamentos no âmbito: da biopolítica (CORRÊA; 

PREVE, 2011); do conceito de governamentalidade (FOUCAULT, 2008); na produção de 

noções de ser professor (COHEN, 2000); pautados sob o espectro de uma Educação Maior 

(GALLO, 2002); em dissonância com a formação como/enquanto/pela diferença. 

As regras que se configuram e emergem na produção da Resolução nº 2, de 1º de Julho 

de 2015, a qual trata das 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 dos professores encontram-se, a nosso ver, ligadas a 

âmbitos não discursivos do que a própria resolução transparece. Embora não esteja dito, ela 



 

propaga uma noção de como os cursos precisam estar engendrados no cenário nacional, como 

homogeneidade básica para todos e cada um. 

A materialização dessa Resolução de 2015 demarca um ponto importante no que diz 

respeito, principalmente, a emergência dos cursos de 2ª licenciatura no Brasil, abrindo de 

forma significativa portas para que, de modo indireto, o mercado internacional adentrasse ao 

contexto dos cursos superiores no Brasil, com ainda mais força.  

Logo, a construção dessa arqueologia, tendo como disparador de análise a Resolução 

nº 2, de 1º de Julho de 2015, opera na produção de uma perspectiva para pensar o âmbito da 

Formação dos professores no contexto nacional, movendo o fluxo de problematização sob o 

aspecto da diferença.  
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