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Viver significa participar de um diálogo: interrogar, escutar, 
responder, concordar, etc. Neste diálogo o homem participa 
todo e com toda a sua vida: com os olhos, os lábios, as mãos, 
a alma, o espírito, com o corpo todo, com as suas ações. Ele 
se põe todo na palavra, e esta palavra entra no tecido dialógico 
da existência humana, no simpósio universal.  

Mikhail Bakhtin 



 
 

 

RESUMO 

 

 

SOARES, Terezinha Gorete Vilela. Um olhar bakhtiniano para o uso das 
tecnologias digitais na formação docente. 2019. 103f. Dissertação (Mestrado em 
Linguística) – Universidade de Franca, Franca/SP. 
 
 
Esta pesquisa tem como objetivo investigar como se dá a formação do docente no 
que se refere ao trabalho com as tecnologias digitais e propor alguns princípios para 
uma proposta de ensino dessas tecnologias à luz das reflexões de Bakhtin e seu 
Círculo. Para isso, concentra-se na caracterização de um documento oficial 
normativo como um gênero do discurso e na verificação do modo como se travam 
nele as relações dialógicas para o tema apresentado. Sua metodologia é de cunho 
qualitativo e bibliográfico. Nossa investigação orientou-se pela perspectiva 
metodológica de Bakhtin e de seu Círculo, amparada na concepção ampla de 
enunciados, gêneros discursivos, esferas e dialogismo, bem como nos trabalhos de 
seus comentadores, tais como: Faraco (2009), Brait (2005; 2016; 2017), Grillo 
(2016), Marchezan (2016), Fiorin (2017), entre outros autores estudiosos da 
formação docente e o uso de tecnologias. O nosso objeto de estudo constituiu-se da  
Resolução CNE/CP nº 2/2015, de 1º de julho de 2015, produzida e aprovada pelo 
Conselho Pleno (CP) do Conselho Nacional de Educação (CNE) em consonância 
com o Ministério da Educação (MEC), que define as Diretrizes Curriculares 
Nacionais (DCNs) para a formação inicial docente em nível superior e o uso das 
tecnologias digitais. Investigou-se, nesse documento, se as tecnologias digitais 
devem estar inseridas no contexto da formação docente no ensino superior e se os 
futuros professores devem sair preparados para mediar um trabalho produtivo com 
elas. Assim, constatou-se que as DCNs correspondem a um documento oficial, 
portanto fazem parte de um gênero discursivo normativo e à classificação dos 
gêneros secundários. O discurso da Resolução reflete e refrata a voz de uma alta 
esfera pública educacional (MEC/CNE/CP), assim como circula e é consumido nas 
esferas educacionais de formação docente e escolar. As vozes dos autores são de 
sujeitos ativos no discurso, que ao enunciar se direcionam aos seus interlocutores, 
que são as Instituições de Ensino Superior (IES), e aos sujeitos em formação 
docente e escolar. O contexto enunciativo da Resolução CNE/CP nº 2/2015 assume 
o papel de formar docentes para uma educação de qualidade e contemporânea, pois 
existe em diversos pontos do enunciado a preocupação por partes dos enunciadores 
sobre a implantação dos recursos das tecnologias digitas nos ambientes de 
formação. Apesar de não haver a obrigatoriedade do uso dos recursos das 
tecnologias no currículo, devido a flexibilização curricular e a autonomia das IES, 
está evidenciado a necessidade de sua integração e real aplicação nos contextos 
educacionais. 
 
 
Palavras-chave: tecnologias digitais; diretrizes curriculares nacionais; gênero do 
discurso normativo; relações dialógicas; formação docente.  



 
 

ABSTRACT  
 

 

SOARES, Terezinha Gorete Vilela. A bakhtinian look to the use of digital 
technologies in teacher formation. 2019. 103f. Dissertation (Master in Linguistics) 
– Universidade de Franca, Franca/SP. 
 

 

This research has as objective to investigate as if of the a formation of the teacher as 
for the work with the digital technologies and to consider some principles for a 
proposal of education of these technologies to the light of the reflections of Bakhtin 
and its Circle. For this, it is concentrated in the characterization of a normative official 
document as a sort of the speech and in the verification in the way as if they stop in it 
the dialogical relations for the considered subject. Its methodology is of qualitative 
and bibliographical matrix. Our inquiry was oriented for the methodological 
perspective of Bakhtin and its Circle, supported in the ample conception of 
statements, discursive sorts, spheres and dialogism, as well as in the works of its 
commentators, such as: Faraco (2009), Brait (2005; 2016; 2017), Grillo (2016), 
Marchezan (2016), Fiorin (2017), among others studious authors of the teacher 
formation and the use of technologies. Our object of study it constituted of the 
analysis of Resolution CNE/CP nº 2/2015, 1º of July of 2015, produced and approved 
by full advice (CP) of the National Advice of Education (CNE) in accord with the 
Ministry of Education (MEC), that it defines the directive curricular national (DCNs) 
for the teacher initial formation in superior level and the use of the digital 
technologies. He investigated himself, in this document, if the digital technologies 
must be inserted in the context of the teaching formation in superior education and if 
the future teacher must leave prepared to mediate a productive work with them. 
Thus, one evidenced that the DCNs corresponds to an official document, therefore it 
is part of a normative discursive sort and to the classification of the secondary sorts. 
The discourse of the Resolution reflects and refracts to the voice of one high 
educational public sphere (MEC/CNE/CP), as well as, it circulates and it is consumed 
in the educational spheres of teaching and pertaining to school formation. The voices 
of the authors are of active subject in the speech, that when enunciating, if they direct 
its interlocutors, who are the Institutions of upper education (IES), and to the subjects 
in formation teacher and school. The enunciative context of Resolution CNE/CP nº 
2/2015 assumes the role to form professors for an education of quality and 
contemporary, therefore the concern for parts of the enunciators exists in diverse 
points of the statement on the implantation of the resources of the technologies types 
in formation environments. Although not to have the obligatoriness of the use of the 
resources of the technologies in the resume, which had the curricular relaxation and 
the autonomy of the IES, are evidenced the necessity of its integration and actual 
application in the educational contexts. 
 

 

Keywords: digital technologies; directive curricular national; discursive type; 
relations dialogical; teacher formation 
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INTRODUÇÃO 

 

A vida é dialógica por natureza. 
Mikhail Bakhtin 

Esta investigação tem como foco a formação do professor para o uso 

das tecnologias digitais no contexto educacional. Esse tema é um convite à reflexão 

sobre o ambiente escolar de aprendizagem ocupado, de um lado, por alunos com os 

seus celulares e submersos nas mídias digitais, comunicando-se entre si e 

acessando diversas informações, e, de outro, pelo professor, presente e responsável 

pela mediação dos conhecimentos.  

Nesse contexto, a centralidade que os professores ocupam nos 

espaços do conhecimento solicita novas atitudes e modos de encaminhamento da 

busca de conhecimento dos alunos por meio das tecnologias digitais. Nossa 

hipótese de base contém a ideia de que o professor, como agente ativo, deve ser o 

primeiro a se preparar para saber atuar diante de tantas mudanças trazidas pelas 

tecnologias digitais na atualidade. 

Sendo assim, supõe-se que a incorporação dos recursos tecnológicos 

no processo de formação dos professores torna-se necessária, uma vez que 

estamos no meio de uma convergência tecnológica digital e percebe-se que muitos 

deles não fazem uso desses recursos, pois ainda não receberam instruções 

adequadas sobre seu uso. Esses recursos representam uma constante na vida em 

sociedade, propagando informação, divulgando conhecimentos científicos e 

culturais, mas, a escola nem sempre está preparada para possibilitar aos alunos 

condições de ampliar as habilidades para o uso desses meios. 

Percebe-se que a escola se encontra em uma encruzilhada entre o 

ensino tradicional e a ampliação das habilidades dos alunos no uso dos meios 

tecnológicos, das mídias e das comunicações, ficando com a responsabilidade de 

monitorar os desdobramentos que a tecnologia digital provoca, assumindo a 

verificação do que é pertinente ou não para o ensino e a aprendizagem. 
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Dessa forma, justifica-se a pesquisa sobre o modo como se dá a orientação oficial, 

por meio de resoluções, para a formação do docente e o uso dos recursos 

tecnológicos no ensino.  

O interesse no desenvolvimento desta pesquisa está relacionado ao 

meu campo de atuação profissional docente, considerando que as tecnologias 

digitais se fazem presentes na vida dos nossos alunos e que muitas vezes o sistema 

público de ensino ainda as ignora. Sendo assim, a motivação pessoal para a 

realização da investigação proposta está no olhar situado para as mudanças visíveis 

e necessárias nos modos de ensinar, no olhar em relação ao outro, ao mundo, às 

inovações, aos alunos e aos envolvidos no processo educacional. É perceptível que 

os recursos tecnológicos convergem para a satisfação das necessidades do mundo 

moderno, mundo esse cercado de comunicação, interação e informações imediatas. 

Logo, os alunos acompanham incessantemente essa modernidade, podendo chegar 

à escola, mais informados do que o próprio professor, situação essa que exige uma 

atenção especial direcionada para a formação inicial docente.  

Esta pesquisa tem como objetivo investigar como se dá a formação do 

docente no que se refere ao trabalho com as tecnologias digitais e propor alguns 

princípios para uma proposta de ensino dessas tecnologias à luz das reflexões de 

Bakhtin e seu Círculo. Para isso, concentra-se na caracterização de um documento 

oficial normativo como um gênero do discurso e na verificação do modo como se 

travam nele as relações dialógicas para o tema proposto.  

O objetivo específico está em descobrir como acontece a formação do 

docente para o uso das tecnologias digitais e os modos de uso dessas nas ações 

pedagógicas a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais.  

Dessa forma, pretende-se investigar, nesse documento, se as 

tecnologias digitais devem estar inseridas no contexto da formação docente no 

ensino superior e se os futuros professores devem sair preparados para mediar um 

trabalho produtivo com elas. É nesse universo de reflexão que se espera obter, 

como resultado, levantamentos analíticos dos modos de condução da formação 

docente nesse contexto e o estabelecimento de princípios e reflexões para o 

aperfeiçoamento do uso de tecnologias pelo professor na prática docente. 

Nosso objeto de estudo constitui-se da Resolução CNE/CP nº 2/2015, 

de 1º de julho de 2015, produzido e aprovado pelo Conselho Pleno (CP) do 

Conselho Nacional de Educação (CNE) em consonância com o Ministério da 
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Educação (MEC), que define as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para a 

formação inicial docente em nível superior e o uso das tecnologias digitais. A citada 

Resolução é direcionada para a organização dos cursos de graduação em 

licenciatura, formação pedagógica para graduados não licenciados e segunda 

licenciatura. Além de normatizadoras e reguladoras da formação docente, as DCNs 

dimensionam também a expectativa social e ideológica acerca do que se espera do 

profissional docente, o egresso do curso de formação docente. 

As DCNs consideram que a consolidação das normas nacionais para a 

formação docente é indispensável para o projeto nacional da educação brasileira; a 

concepção sobre conhecimento, educação e ensino são basilares; a preparação 

profissional docente requer aprendizagem autônoma e contínua ao longo da vida; e 

que o currículo de formação é o conjunto de valores que contribui para a construção 

e para o desenvolvimento do aprendizado.  

Essa Resolução apresenta uma estreita relação entre os sujeitos por 

meio do diálogo promovido pela enunciação, um ponto de tensão entre as vozes do 

Conselho Nacional de Educação (CNE), as Instituições de Ensino Superior (IES) e 

os sujeitos em formação acadêmica e escolar. 

O Conselho Nacional de Educação (CNE) e o seu Conselho Pleno 

(CP), em consonância com o Ministério da Educação (MEC), são os responsáveis 

pela produção discursiva do que é enunciado nas DCNs, enquanto que a IES é o 

agente transformador da formação docente, pois cabe à ofertante do curso e à 

comissão constituída promover a construção de seus projetos pedagógicos de 

cursos articulados com as finalidades educacionais das DCNs. 

O discurso da Resolução se direciona para os sujeitos das esferas de 

formação acadêmica e escolar, ou seja, os sujeitos alunos, para quem são 

direcionados e justificados todos os projetos de formação e a inclusão do uso das 

tecnologias digitais como práticas educativas contemporâneas. 

Esta pesquisa é de cunho qualitativo e bibliográfico, sendo que 

investigamos, primeiramente, toda a bibliografia referente aos gêneros do discurso e 

às relações dialógicas em Bakhtin, seu Círculo e seus comentadores e, 

simultaneamente, encaminhamos uma análise do documento normativo, em busca 

de sua compreensão como gênero discursivo e da forma como dialoga com a 

comunidade docente e escolar que trabalha com as tecnologias digitais. 
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Com a finalidade de analisar esse tema, foram realizadas leituras e um 

levantamento bibliográfico sobre os assuntos em diversos livros, teses, dissertações 

e artigos, entre os anos de 2013 e 2018, em bibliotecas virtuais, a partir das 

palavras-chave: Bakhtin, formação inicial docente e tecnologias digitais, gênero do 

discurso; dialogismo, relações dialógicas e esferas. 

A partir de um percurso metodológico que toma como ponto de partida 

a análise de textos que constituem gêneros da esfera jurídico-normativa, 

analisaremos a constituição da Resolução CNE/CP nº 2/2015 na sua dimensão 

global. Nosso propósito é verificar como esse texto se organiza como gênero e qual 

é o conjunto de valores que preside à sua organização. 

O fundamento científico desta pesquisa está nos estudos e nas 

reflexões de Bakhtin e de seu Círculo (2011), bem como nos trabalhos de seus 

comentadores, tais como Faraco (2009), Brait (2005; 2016; 2017), Grillo (2016), 

Marchezan (2016), Fiorin (2017), entre outros autores estudiosos do filósofo. Quanto 

às tecnologias digitais e ao seu uso no ensino, a pesquisa tem apoio teórico nos 

estudos de Brasil (1995; 1997; 1999; 2015), Cury (2006), Bento (2008), Romero 

(2008), Jenkins (2009), Tajra (2012), Moran et al. (2013), Rohling (2014), Rojo 

(2013;2015), Dourado (2015) e Cerny et al. (2017). 

Com o intuito de alcançar os objetivos propostos, utilizamos a teoria 

bakhtiniana que fornece reflexões importantes para a análise e a interpretação das 

relações dialógicas de um enunciado. 

A linguística defendida por Bakhtin é considerada uma translinguística 

porque ultrapassa a visão de língua como sistema. Para esse autor, não se pode 

entender a língua isoladamente, devem-se observar os sentidos de uma enunciação. 

É preciso considerar os fatores extralinguísticos nas análises, como o contexto da 

situação de comunicação (da fala, a relação do falante com o ouvinte) e o contexto 

social no sentido amplo (dimensão social, momento histórico e socioideológico). Ao 

se apropriar de determinado enunciado, o sujeito leitor (interlocutor) se torna sujeito 

ativo responsivo, pois ao compreendê-lo, se posiciona em relação a ele em um 

processo ativo.  

Sendo assim, propomo-nos a analisar o objeto de estudo selecionado à 

luz dos estudos de Bakhtin e do seu Círculo. Para isso, dividimos o presente 

trabalho em três capítulos. 
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No primeiro capítulo teórico, denominado “Perspectivas dialógicas em 

Bakhtin”, apresentaremos os principais conceitos do dialogismo bakhtiniano, as 

relações dialógicas como relações de sentido, e alguns parâmetros para a análise 

dialógica de um enunciado. 

No segundo capítulo, também teórico, denominado “Os gêneros do 

discurso na concepção de Bakhtin”, desenvolveremos um estudo sobre o arcabouço 

teórico que fundamenta e descreve os conceitos de enunciados, gêneros do 

discurso, esferas e suas inter-relações. 

No terceiro capítulo, denominado “Análise da Resolução CNE/CP nº 

2/2015”, serão analisados o discurso das DCNs para a formação inicial em nível 

superior bem como o uso das tecnologias digitais. Isso ocorrerá a partir de recortes 

da enunciação do documento oficial, da sua contextualização, da compreensão dos 

sentidos, dos valores ideológicos presentes, das vozes sociais e ideológicas 

suscitadas no discurso e, por fim, nas relações dialógicas que se formam para o 

tema proposto. 
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1 PERSPECTIVAS DIALÓGICAS EM BAKHTIN 

Tudo se reduz ao diálogo, à 
contraposição dialógica como centro. 
Tudo é meio, o diálogo é o fim. Uma só 
voz nada termina e nada resolve. Duas 
vozes são o mínimo de vida, o mínimo de 
existência. 

Mikhail Bakhtin 

Neste capítulo, discutiremos os conceitos de dialogismo bakhtiniano e 

suas inter-relações. Bakhtin nos deixou grande contribuição sobre o diálogo e sobre 

como ele pode ocupar posições de centralidade na vida humana, ultrapassando os 

estudos interessados em uma compreensão estrutural de diálogos, este autor 

propõe tal noção como produto ideológico, histórico, cultural e social. Fiorin (2017) 

destaca a importância desse tema que percorre o conjunto das obras de Bakhtin e 

de como essa noção foi aplicada no estudo da linguagem como fator determinante 

para a formulação das suas ideias. 

1.1 OS CONCEITOS DO DIALOGISMO BAKHTINIANO 

Mikhail Bakhtin define o dialogismo como o permanente diálogo 

existente entre os diferentes discursos, o processo de interação interdiscursivo da 

linguagem, que ocorre tanto na escrita como na leitura, pois o texto não é visto 

isoladamente, mas, sim, correlacionado com outros discursos similares ou próximos. 

Marchezan (2016, p. 116) define o diálogo “como a alternância entre 

enunciados, entre acabamentos, ou seja, entre sujeitos falantes, entre diferentes 

posicionamentos”. Assim, o diálogo é considerado uma forma clássica da 

comunicação verbal, como reação do eu ao outro, como reação da palavra à palavra 

de outrem. 

Para Bakhtin (2011), o eu e o outro são centros de valor, categorias 

axiológicas basilares, que tomam juízo de valor efetivo. Conforme Bakhtin (2011, p. 

342), “eu não posso passar sem o outro, não posso me tornar eu mesmo sem o 

outro; eu devo encontrar a mim mesmo no outro, encontrar o outro em mim (no 

reflexo recíproco, na percepção recíproca) ”. Dessa forma, só o outro pode ser o 

centro axiológico da visão, pois a relação axiológica comigo mesmo é absolutamente 

improdutiva.  
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Sendo assim, o outro é o centro das relações dialógicas enunciativas, é 

onde os momentos concretos do ser se distribuem e se arranjam, é pelo outro que o 

enunciado ganha acabamento e significados, é pelo ato de responder do outro, que 

o eu gerencia o conteúdo da enunciação, já que, para Bakhtin (2011), não há 

enunciados neutros, pois todo enunciado nasce de um contexto cultural permeado 

de significados e valores, gerenciado por um autor, sendo que esse sujeito do 

discurso dá forma às enunciações.  

Conforme ressalta Bakhtin (2011): 

O autor deve ser entendido, antes de tudo, a partir do acontecimento da 
obra como participante dela, como orientador autorizado do leitor. 
Compreender o autor no universo histórico de sua época, no seu lugar no 
grupo social, a sua posição de classe. (BAKHTIN, 2011, p. 191) 

Assim, o dialogismo se manifesta nas relações que se estabelecem 

entre o eu e o outro, nas diversas vozes presentes em um mesmo discurso e nas 

relações de vozes de um discurso com outro, é, portanto, resultante de um 

enfrentamento de vozes. Brait (2005) ressalta que: 

Por um lado, o dialogismo diz respeito ao permanente diálogo, nem sempre 
simétrico e harmonioso, existente entre os diferentes discursos que 
configuram uma comunidade, uma cultura, uma sociedade. É nesse sentido 
que podemos interpretar o dialogismo como o elemento que instaura a 
constitutiva natureza interdiscursiva da linguagem. Por outro lado, o 
dialogismo diz respeito às relações que se estabelecem entre o eu e o outro 
nos processos discursivos instaurados historicamente pelos sujeitos, que, 
por sua vez, se instauram e são instaurados por esses discursos (BRAIT, 
2005, p. 94-95) 

De certa forma, o termo dialogismo está em uma perspectiva mais 

voltada para o produto da enunciação, nas relações das vozes e nos atos da 

comunicação dialógica. Marchezan (2016, p. 119) ressalta que, o diálogo em sua 

relação com o gênero, torna-se “como o conceito fomentador e organizador de uma 

reflexão”, por consequência, “o próprio conceito de gênero é, antes, caracterizado 

com base no diálogo”. 

É a partir do diálogo de um contexto enunciativo que se estabelecem 

as relações dialógicas com as vozes mais próximas e as mais distantes, as quais 

são entendidas por Bakhtin (2011) como relações dialógicas no pequeno e no 

grande tempo, pois, para ele, não existem limites e nada está absolutamente morto, 

uma vez que as formas podem ser renovadas e, consequentemente, novos 

contextos podem ser estabelecidos. Para o filósofo Bakhtin (2011, p. 401), “o texto 
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só tem vida contatando com outro texto (contexto). Só no ponto desse contato de 

texto eclode a luz que ilumina retrospectiva e prospectivamente, iniciando dado texto 

no diálogo”. 

Por meio dessas definições, o dialogismo é o eco dialógico que 

constitui os enunciados, uma categoria da linguagem. Podemos repetir a mesma 

frase ou palavra, porém, a cada dizer, será diferente, pois gerará um diálogo 

diferente, uma vez que cada processo de enunciação é único, irrepetível e não é 

coletivo. 

O dialogismo vai muito além do diálogo do ser humano face a face, não 

importa o diálogo entendido como conversa entre sujeitos, mas as formas de 

composições do enunciado que visam, também, às palavras internas do discurso e 

seus sentidos. Fiorin (2017, p. 21) ressalta isso ao afirmar que “as relações 

dialógicas não se circunscrevem ao quadro estreito do diálogo face a face”, assim, o 

conceito de diálogo bakhtiniano não se trata da simples comunicação entre sujeitos, 

mas dos efeitos de sentidos que ele carrega em si. Conforme Bakhtin: 

O diálogo, no sentido estrito do termo, não constitui, é claro, senão uma das 
formas, é verdade que das mais importantes, da interação verbal. Mas 
pode-se compreender a palavra “diálogo” num sentido amplo, isto é, não 
apenas como a comunicação em voz alta, de pessoas colocadas face a 
face, mas toda comunicação verbal, de qualquer tipo de que seja. 
(BAKHTIN, 2006, p. 127) 

As combinações feitas pelos sujeitos na fala ou na escrita são formas 

de diálogo com o estilo do gênero e com as outras atividades envolvidas, marcadas 

pelas expressividades desses sujeitos, delineando, assim, uma tonalidade para o 

enunciado. A historicidade e as formas singulares de enunciação aparecem no uso 

que os sujeitos do discurso fazem da linguagem na constituição do enunciado. 

Em um enunciado podem ressoar outros enunciados e palavras de 

outros enunciadores, uma vez que o indivíduo se apropria deles e os reelabora. 

Bakhtin (2011) nos diz que o discurso alheio possui uma expressividade dupla: a 

própria, que é precisamente a alheia, e a expressividade do enunciado que acolhe o 

discurso alheio. Consoante Bakhtin, 

Nosso discurso, isto é, todos os nossos enunciados (inclusive as obras 
criadas) é pleno de palavras dos outros, de um grau vário de alteridade ou 
de assimilabilidade, de um grau vário de aperceptibilidade e de relevância. 
Essas palavras dos outros trazem consigo a sua expressão, o seu tom 
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valorativo que assimilamos, reelaboramos e reacentuamos. (BAKHTIN, 
2011, p. 294-295) 

Por meio dessas definições, o enunciado é a expressão de diferentes 

vozes que se tocam em consonância, em discordância e em sobreposição umas em 

relações a outras. Dessa forma, o discurso não pode ser neutro, pois tem o tom e a 

expressividade das palavras de outrem. Quando uma pessoa fala, ela pode ter 

noção da origem do discurso, pois o discurso é impregnado de outros ditos que 

circulam socialmente e são reutilizados. Isso se confirma nas palavras de Bakhtin: 

Por isso pode-se dizer que qualquer palavra existe para o falante em três 
aspectos: como palavra da língua neutra e não pertencente a ninguém; 
como palavra alheia dos outros, cheia de ecos de outros enunciados; e, por 
último, como a minha palavra, porque, uma vez que eu opero com ela em 
uma situação determinada, com uma intenção discursiva determinada, ela 
já está compenetrada da minha expressão. (BAKHTIN, 2011, p. 294) 

Quando enunciamos, ao encerrar o enunciado, não quer dizer que 

paramos ou que os diálogos ficaram inacabados, pois mais respostas podem ser 

suscitadas, por isso, nunca um enunciado é totalmente novo, uma vez que ele pode 

ser formulado a partir de outros enunciados, de outras ideias. 

Bakhtin (2011) deixa claro que o interlocutor é um dos participantes do 

jogo da entoação, a quem a obra é orientada. É participante na fala interior e exterior 

de uma pessoa. Para o autor, o discurso é efeito de sentidos entre interlocutores. 

Dessa forma, o enunciado sempre se dirige ao outro, a um interlocutor, sendo que a 

relação do destinatário na comunicação discursiva pode se manifestar de diferentes 

formas: um participante-interlocutor direto do diálogo, um grupo de especialistas de 

um campo da comunicação cultural, um indivíduo único ou um outro indefinido. 

É nas relações entre sujeitos, segundo Bakhtin (2011, p. 374) que 

“situam quaisquer vínculos semântico personificados, onde ocorrem as relações 

entre consciências, verdades, influências mútuas, a sabedoria, o amor, o ódio, a 

mentira, a amizade, o respeito, a reverência, a confiança, a desconfiança, etc.” 

Em vista disso, o diálogo também é reconhecido quando uma relação 

entre diferentes vozes é mostrada, não existindo uma necessidade de romper com a 

relação histórica. Segundo Bakhtin (2011), o indivíduo vive e participa integralmente 

de um diálogo infinito, uma vez que investe o seu eu no discurso, por isso, o sujeito 

também é constitutivamente dialógico. 
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Bakhtin (2011, p. 349) esclarece que “o homem entra no diálogo como 

voz integral. Participa dele não só com seus pensamentos, mas também com seu 

destino, com toda a sua individualidade”. Para ele, as diferentes visões de mundo do 

homem são personificadas em vozes. 

Sobre o dialogismo bakhtiniano, Fiorin (2017) descreve três conceitos 

importantes: 

O primeiro deles, o dialogismo constitutivo, diz que todo enunciado é 

dialógico, forma-se a partir de outros enunciados e se orienta para o já-dito, isto é, 

pode ser produzido a partir de outros inúmeros enunciados existentes, em outros 

momentos e por outras pessoas. É, portanto, uma réplica, fazendo parte de uma 

memória discursiva. Nas palavras de Fiorin (2017, p. 27), “todo enunciado constitui-

se a partir de outro enunciado, é uma réplica a outro enunciado. Portanto, nele 

ouvem-se sempre, pelo menos, duas vozes”. Essa voz se refere às diferentes 

consciências do falante presente na enunciação. Sendo assim, é imbuída de juízo 

de valor, de visão de mundo e de diferentes pontos de vista. 

O enunciado pode ser resultante de uma memória discursiva, pois um 

novo poderá existir a partir de outros enunciados proferidos (já-ditos) em outras 

épocas e em outras situações de interação, podendo, assim, refletir condições 

específicas e finalidades diversas. É por essa razão que, ao falar ou escrever, 

ativamos essa memória de forma consciente ou não, e provocamos ideias de outros 

sujeitos, constituindo assim uma confluência de vozes. Para Bakhtin (2011, p. 301), 

“o enunciado não está ligado apenas aos elos precedentes, mas também aos 

subsequentes da comunicação discursiva”. 

Dessa forma, não pode haver enunciado isolado, sempre há 

enunciados que o antecedem e o sucedem; nenhum poderá ser o primeiro ou o 

último, pois todo enunciado contém tonalidades dialógicas, as quais são o elo da 

comunicação discursiva. Assim, além de unir tais tonalidades dialógicas, dinamizam 

as relações entre as pessoas e se constroem a partir de atitudes responsivas. Por 

isso, nenhum sistema enunciativo pode ser pensado como um Adão mítico, o 

primeiro e único a quebrar o silêncio da existência, como fez ao pronunciar pela 

primeira vez seu primeiro discurso, pois nenhum enunciado é novo, cada enunciado 

integra uma cadeia discursiva, pode ser reaproveitado de outros e reprocessado. 

Isto quer dizer que um enunciado advém de outros enunciados, do discurso alheio, 
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dos discursos que o precederam, assim como será base para os novos que o 

sucederão. Dessa maneira, ele nunca será único: 

O falante não é um Adão bíblico, só se relacionando com objetos virgens 
aos quais dá nome pela primeira vez. Consequentemente, todos nós 
costumamos tirar as palavras de outros enunciados assimilando, re-
elaborando e re-acentuando o tom valorativo das palavras do outro e não da 
língua. (BAKHTIN, 2011, p. 300) 

O segundo conceito de dialogismo, descrito por Fiorin (2017) remete ao 

dialogismo composicional, diz respeito à intenção do autor em permitir que seja 

ouvida outra voz no discurso, isto é, mostrar a voz que se revela diretamente no 

discurso, Fiorin (2017, p. 37) diz que “trata-se da incorporação pelo enunciador da(s) 

voz(es) de outro(s) no enunciado. Neste caso, o dialogismo é uma forma 

composicional”. 

Sendo assim, as relações dialógicas se estabelecem na forma 

composicional, demonstrando maneiras externas e visíveis de mostrar outras vozes 

que compõem um mesmo discurso. Assim, há duas formas de mostrar outras vozes 

no próprio enunciado, pela inserção do discurso alheio citado ou pelo discurso 

bivocal.  

No discurso citado, o falante mostra a fonte das palavras enunciadas 

para o ouvinte, enquanto que no discurso bivocal as palavras são internamente 

dialogizadas: existe o som de uma segunda voz na construção do discurso, porém 

não há uma separação nítida do discurso alheio. Conforme explica Faraco, 

Ao ser dito, o enunciado espera uma resposta. E, ao mesmo tempo, por ser 
heterogeneamente constituído (o enunciado de um contém enunciados ou 
fragmentos de enunciados de outrem), está atravessado por uma 
dialogização interna (a bivocalização – nome que recobre os processos 
pelos quais mais de uma voz e mais de um acento avaliativo ressoam no 
mesmo enunciado). (FARACO, 2009, p. 122) 

O terceiro conceito de dialogismo diz respeito à consciência individual, 

ideológica e social do indivíduo. O dizer é internamente dialogizado. Fiorin (2017) 

argumenta que o interior de um enunciado é heterogêneo, pois ele mantém relações 

dialógicas e revela as duas posições de vozes: a sua e aquela em oposição a qual 

ele se constrói. Assim, os enunciados são constitutivamente ideológicos, pois 

apresentam uma resposta ativa às vozes interiorizadas. Em síntese, o enunciado é 

constituído internamente por diálogos, por isso, é heterogêneo e nele se articulam 

múltiplas vozes sociais. 



22 
 

Fiorin (2017) afirma que o sujeito não é individual, ao mesmo tempo em 

que não é totalmente assujeitado pelo meio em que vive, pois traz em si a 

consciência de seu contexto social e das relações que vive e das quais participa. 

A consciência do sujeito se constrói na comunicação social, através da 

história, apreendendo as vozes sociais que compõem uma realidade; são vozes que 

podem ser assimiladas de diferentes maneiras. Para Bakhtin (2011), existe a voz de 

autoridade e a persuasiva: as de autoridade são impermeáveis, resistentes a 

impregnar-se de outras (vozes centrípetas) enquanto que as persuasivas são 

permeáveis à impregnação por outras vozes (vozes centrífugas), sendo que, quanto 

mais o enunciado for constituído de vozes persuasivas, mais esse será dialógico. 

Bakhtin (2011), diz sobre isso que o texto ou o enunciado é a expressão de uma 

consciência que reflete algo: 

O texto como reflexo subjetivo do mundo objetivo, o texto é como expressão 
da consciência que reflete algo. Quando o texto se torna do nosso 
conhecimento, podemos falar do reflexo do reflexo. Um reflexo através do 
outro no sentido do objeto refletido. (BAKHTIN, 2011, p. 319-320) 

Dessa forma, toda enunciação revela-se com acento apreciativo de 

valor e sentido, portanto não existe palavra neutra. Para Bakhtin (2011), o autor, 

imprime ao querer dizer, valorações, ideologias, peculiaridades, emoções, paixões, 

entonações, juízos de valor, entre outros sentidos. “A situação social mais imediata e 

o meio social mais amplo determinam completamente e, por assim dizer, a partir do 

seu próprio interior, a estrutura da enunciação” (BAKHTIN, 2006, p. 116-117). 

Sendo assim, no instante em que os sujeitos se apropriam das 

palavras e dão forma ao enunciado por meio de seus valores, o dialogismo se 

manifesta. Assim, o autor enuncia conforme seus valores, sua posição valorativa no 

mundo e na sua relação com o outro, sendo assim, ocupa posição responsável no 

acontecimento do existir. “O autor deve estar situado na fronteira do mundo que ele 

cria como seu criador ativo, pois se invadir esse mundo ele lhe destrói a estabilidade 

estética” (BAKHTIN, 2011, p. 177).  

Assim, a enunciação é uma situação linguística que promove interação 

dialógica, está presente na vida como um todo, no confronto entre vozes, nas 

diversas visões de mundo, nas relações humanas e dialógicas, entre diferentes 

discursos, entre as pessoas que se comunicam e entre os diferentes campos de 

estudos. 
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1.2 AS RELAÇÕES DIALÓGICAS COMO RELAÇÕES DE SENTIDOS 

Os efeitos de sentidos do discurso são encontrados nas manifestações 

reais da língua no interior de uma enunciação. Sendo assim, as categorias 

linguísticas ganham sentido e identidade no conjunto da enunciação. Conforme 

Fiorin (2017, p. 22), “Todo discurso que fale de qualquer objeto não está voltado 

para a realidade em si, mas para os discursos que a circundam”. 

Faraco (2009) comenta que Bakhtin caracteriza as relações dialógicas 

como relações de sentido que se estabelecem entre enunciados ou mesmo no seu 

interior, fazendo referência à interação verbal, visando, não apenas ao evento face a 

face, mas também à dialogização interna do discurso. Segundo Bakhtin: 

As relações dialógicas são relações (semânticas) entre toda espécie de 
enunciados na comunicação discursiva. Dois enunciados, quaisquer que 
sejam, se confrontados em um plano de sentido (não como objetos e não 
como exemplos linguísticos), acabam em relação dialógica. (BAKHTIN, 
2011, p. 323) 

Para Bakhtin (2011), onde há enunciado, há relação dialógica, pois 

nele há sujeito enunciador, interlocutor (que pode ser o enunciador) e um contexto 

de vozes sociais e individuais emoldurado, e é a partir dessas múltiplas vozes que 

essas relações se constituem. Sendo assim, Fiorin (2017, p. 31) afirma que, “os 

fenômenos presentes na comunicação real podem ser analisados à luz das relações 

dialógicas que os constituem”. 

Para o autor (BAKHTIN, 2011), o sentido de um diálogo só se revela 

em profundidade quando encontra e contata outros diálogos, como um lugar de 

abertura para a escuta do outro e quando se produz por meio da compreensão 

responsiva, por isso, não pode haver um sentido único, mas vários outros. As 

relações de sentido dentro de um enunciado são de índole lógico-objetiva enquanto 

que os de diferentes enunciados assumem índole dialógica e específica, uma vez 

que os sentidos estão divididos entre vozes diferentes e voz do indivíduo. 

Para que ocorram relações dialógicas é preciso que qualquer material 

linguístico tenha entrado na esfera do discurso, seja um enunciado, isto é, ganhe 

autor, materialize-se, torne-se concreto, assuma uma posição social, permita 

réplicas e busca de sentido, suscite respostas e confrontos ao dito, e acolha a 

palavra do outro para confirmá-la ou rejeitá-la, permitindo, dessa maneira, a geração 

de uma significação responsiva. 
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O filósofo russo (2011) esclarece que as relações dialógicas são 

possíveis entre enunciados integrais, em partes separadas e também em uma 

palavra isolada, se nela chocarem dialogicamente duas vozes, isto é, se uma 

representar partes significantes de outra voz. Dessa forma, as relações dialógicas 

são bem mais amplas que o diálogo no sentido restrito. Bakhtin (2011, p. 327) afirma 

que “A relação com o sentido é sempre dialógica. A própria compreensão é 

dialógica”.  

A língua, na sua totalidade concreta, é como algo vivo, e com a 

propriedade de ser dialógica. Em vista disso, os enunciados no processo de 

comunicação, independentemente da dimensão dialógica, atuam e condicionam 

formas e significações do que é dito. Para Bakhtin (2011, p. 328), “só o enunciado 

tem relação imediata com a realidade e com a pessoa viva falante (o sujeito do 

discurso) ”. 

Em consequência do jogo de vozes presentes no enunciado, Bakhtin 

(2011) afirma que a orientação dialógica é naturalmente um fenômeno próprio a todo 

discurso, pois o discurso de um esbarra no discurso de outrem, participando assim 

de um diálogo vivo e tenso. 

Bakhtin (2011) se ocupa do complexo de forças que atua no enunciado 

e o condiciona, e também na forma e nas significações do que é dito ali. Faraco 

(2009) descreve que o Círculo de Bakhtin entende as relações dialógicas como 

espaços de tensão entre enunciados, estes coexistem e se tencionam, gerando lutas 

entre vozes sociais e tenso combate dialógico entre a palavra de um e a da palavra 

do outro, sendo assim, as relações dialógicas entre os enunciados podem acontecer 

por meio de diversas situações, conforme explica Fiorin: 

As relações dialógicas tanto podem ser contratuais ou polêmicas, de 
divergência ou de convergência, de aceitação ou de recusa, de acordo ou 
de desacordo, de entendimento ou de desinteligência, de avença ou de 
desavença, de conciliação ou de luta, de concerto ou de desconcerto. 
(FIORIN, 2017, p. 28) 

Como é perceptível, os enunciados tentam assegurar posições de 

sentido e de defesa dos interesses do grupo social ao qual pertencem. Para Bakhtin 

(2011), o texto pode ser o ponto de partida para uma investigação, sendo que onde 

não há texto, não há objeto de pesquisa, pois o texto é um dado primário, uma 
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realidade. O autor diz ainda que onde não há palavra, não há linguagem, em 

consequência disso, não poderá haver relações dialógicas. 

Por trás de cada texto está o sistema da linguagem, e que cada texto, 

como enunciado “é algo individual, único e singular, e nisso reside todo o seu 

sentido (sua intenção em prol da qual ele foi criado). É aquilo que nele tem relação 

com a verdade, com a bondade, com a beleza, com a história” (BAKHTIN, 2011, p. 

310). 

Para o filósofo (2011, p. 311), “o acontecimento da vida do texto, isto é, 

a sua verdadeira essência, sempre se desenvolve na fronteira de duas consciências, 

de dois sujeitos”. O enunciado, na sua plenitude, é enformado por elementos 

dialógicos e está ligado a outros enunciados. Fiorin (2017) comenta que, no 

enunciado, estão presentes ecos e lembranças de outros enunciados, com os quais 

ele conta, refuta, confirma, completa e pressupõe. 

A responsividade é o que permite ao sujeito existir no enunciado, onde 

se define a posição do autor, o portador do ato de visão, sendo determinada pela 

participação no existir do evento e pelo encontro com o enunciado do outro, tomado 

pelo eterno responder ao ato discursivo. Portanto, os atos responsivos são 

praticados pelos sujeitos do discurso diante do que lê ou ouve. Para uma melhor 

compreensão, é necessário estabelecer limites essenciais e precisos do enunciado, 

observar a alternância dos sujeitos do discurso e a capacidade de definir respostas, 

e delimitar a responsividade de qualquer compreensão. 

Bakhtin (2011) trabalha com a categoria das contrapalavras para 

demonstrar que, quando falamos ou ouvimos, produzimos enunciados que 

respondem ao mundo, isso quer dizer que são contrapalavras às palavras do outro, 

o que está estritamente associado aos sentidos que são construídos na interação do 

diálogo com o outro. 

O filosofo russo (2011, p. 395) considera que “o objeto das ciências 

humanas é o ser expressivo e falante. Esse nunca coincide consigo mesmo e por 

isso é inesgotável em seu sentido e significado”. Destarte, no processo de 

comunicação discursiva e dialógica, o objeto se torna sujeito e objeto de sentidos e 

de significados. Cada palavra do texto se transfigura em novo contexto, 

representando um diálogo sem fim, em que não há a primeira nem a última palavra. 

Conseguinte Bakhtin, 



26 
 

Não existe a primeira nem a última palavra, e não há limites para o contexto 
dialógico (este se estende ao passado sem limites e ao futuro sem limites). 
Nem os sentidos do passado, isto é, nascidos no diálogo dos séculos 
passados, podem jamais ser estáveis (concluídos, acabados de uma vez 
para todas): eles sempre irão mudar (renovando-se) no processo de 
desenvolvimento subsequente, futuro do diálogo. (BAKHTIN, 2011, p. 410) 

Dessa forma, as relações dialógicas não podem ser reduzidas a 

relações de ordem lógica, no sentido estrito do termo. Não ocorrem relações 

dialógicas na língua enquanto objeto da linguística, enquanto sistema linguístico ou 

entre elementos de um texto quando abordado como estritamente linguístico, nem 

entre unidades sintáticas, palavras, orações ou mesmo proposições linguísticas. 

1.3 PARÂMETROS PARA A ANÁLISE DIALÓGICA EM BAKHTIN 

Na perspectiva bakhtiniana, a linguagem participa da vida através dos 

enunciados concretos que a realizam, assim como a vida participa da linguagem 

através dos enunciados. Sendo assim, todo enunciado concreto de investigação 

linguística exige uma análise para que se possa definir sua natureza e as 

particularidades que podem apontar para contextos mais amplos considerando os 

aspectos linguísticos e extralinguísticos que nele estejam inferidos. 

A compreensão ativa que determina a inteireza do enunciado está 

ligada a três fatores, a saber, conforme Bakhtin (2011): 1) exauribilidade do objeto e 

do sentido; 2) projeto de discurso ou vontade de discurso do falante – o querer dizer 

do locutor; 3) formas típicas composicionais e de gênero do acabamento. 

O primeiro elemento refere-se à exauribilidade do objeto e do sentido, 

diz respeito ao fato de que, apesar do objeto ser abundante e inexaurível, ele se 

torna tema de um enunciado, ou seja, objeto de sentido, adquirindo conclusibilidade 

de acordo com a ideologia do autor, por isso, está ligado à intenção do falante pelo 

real motivo do que foi dito. Nas palavras de Bakhtin: 

O objeto é objetivamente inexaurível, mas ao se tornar tema do enunciado 
(por exemplo, de um trabalho científico) ele ganha uma relativa 
conclusibilidade em determinadas condições, em certa situação do 
problema, em um dado material, em determinados objetivos colocados pelo 
autor, isto é, já no âmbito de uma ideia definida pelo autor. (BAKHTIN, 
2011, p. 281) 

Todo enunciado é determinado pelas condições reais de enunciação, é 

fruto do diálogo de vozes sociais que ecoam nas palavras de cada sujeito do 

discurso, pois há pluralidades de vozes no discurso reportado. Então, significa que, 
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para delimitarmos a análise de um objeto discursivo é preciso observar que a noção 

de enunciado de Bakhtin (2011) difere da de outras teorias, como a da enunciação e 

a da linguística textual. 

Na construção de um discurso, o sujeito autor interage com outros 

sujeitos e contextos. Ao falar, leva-se em conta o fundo aperceptível da percepção 

do discurso pelo destinatário e até que ponto ele está a par da situação, o que irá 

determinar a ativa compreensão responsiva do enunciado. Conforme Bakhtin: 

Ao falar, sempre levo em conta o fundo aperceptível da percepção do meu 
discurso pelo destinatário: até que ponto ele está a par da situação, dispõe 
de conhecimentos especiais de um dado campo cultural da comunicação; 
levo em conta as suas concepções e convicções, os seus preconceitos (do 
meu ponto de vista), as suas simpatias e antipatias – tudo isso irá 
determinar a ativa compreensão responsiva do meu enunciado por ele. 
(BAKHTIN, 2011, p. 302) 

Bakhtin (2011) esclarece e reforça o papel do destinatário, a quem o 

enunciado é direcionado, pois ele é quem irá concluir o intuito do enunciado, ou seja, 

irá promover a resposta que o falante já aguarda ao enunciar algo. Os outros são, 

nesse sentido, participantes ativos da comunicação discursiva. Segundo Bakhtin:  

Um traço essencial (constitutivo) do enunciado é o seu direcionamento a 
alguém, o seu endereçamento. À diferença das unidades significativas da 
língua – palavras e orações -, que são impessoais, de ninguém e a ninguém 
estão endereçadas, o enunciado tem autor (e, respectivamente, expressão, 
do que já falamos) e destinatário. (BAKHTIN, 2011, p. 301) 

O filósofo russo (2011) nos diz que o destinatário pode ser um 

participante-interlocutor direto do diálogo cotidiano, ou pode ser outro sujeito 

totalmente indefinido. Para ele, sempre haverá um direcionamento, um 

endereçamento do enunciado, e este se direcionará a alguém com um querer-dizer 

específico: 

Portanto, o direcionamento, o endereçamento do enunciado é sua 
peculiaridade constitutiva sem a qual não há nem pode haver enunciado. As 
várias formas típicas de tal direcionamento e as diferentes concepções 
típicas de destinatários são peculiaridades constitutivas e determinantes dos 
diferentes gêneros do discurso. (BAKHTIN, 2011, p. 305) 

Diante disso, o destinatário (o interlocutor) não é um ser passivo, ele 

sempre será um sujeito ativo responsivo, pois a partir da compreensão do que é 

enunciado poderá responder a ele, pois todo enunciado é orientado para a resposta 

e é uma réplica. 
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O segundo elemento refere-se à intenção ou à vontade discursiva do 

falante porque determina o todo do enunciado, o volume e as fronteiras. Para 

Bakhtin (2011), o discurso só é possível a partir de enunciações concretas, as quais 

se diferem pelo volume, pelo conteúdo e pela construção composicional, uma vez 

que possuem, como unidades da comunicação discursiva, peculiaridades estruturais 

comuns e limites precisos. O discurso é harmonizado na forma de gêneros e quando 

se ouve o discurso de outrem, já em seu início, é possível pressenti-lo na construção 

composicional, inclusive premeditar o fim, consoante Bakhtin, 

Por isso, os participantes imediatos da comunicação, que se orientam na 
situação e nos enunciados antecedentes, abrangem fácil e rapidamente a 
intenção discursiva, a vontade discursiva do falante, e desde o início do 
discurso percebem o todo do enunciado em desdobramento. (BAKHTIN, 
2011, p. 282) 

O terceiro elemento refere-se às formas estáveis de gênero do 

enunciado. Em outras palavras, a vontade discursiva se realiza na escolha de um 

gênero determinado, a partir da especificidade da esfera, da temática e da situação 

concreta da enunciação. O falante adapta a intenção discursiva a um gênero de sua 

escolha e desenvolve ideias por meio dele. Segundo Bakhtin, 

A vontade discursiva do falante se realiza antes de tudo na escolha de um 
certo gênero de discurso. Essa escolha é determinada pela especificidade 
de um dado campo da comunicação discursiva, por considerações 
semânticas objetais (temáticas), pela situação concreta da comunicação, 
pela composição pessoal dos seus participantes. (BAKHTIN, 2011, p. 282) 

Bakhtin (2011) nos orienta que, por trás do enunciado real e concreto, 

poderá haver uma compreensão ou uma investigação. O interesse da investigação 

está nas formas concretas do texto na inter-relação, na interação e nas relações 

dialógicas entre os enunciados, considerando-se que o dialogismo se dá pelo plano 

do tema, em torno de uma ideia, de um sentido e da opinião de alguém. Para 

Bakhtin, 

Dois enunciados alheios confrontados, que não se conhecem e toquem 
levemente o mesmo tema (ideia), entram inevitavelmente em relações 
dialógicas entre si. Eles se tocam no território do tema comum, do 
pensamento comum. (BAKHTIN, 2011, p. 320) 

Assim, o objeto de análise é formado por relações dialógicas quando 

os enunciados se confrontam entre si, isto é, no confronto entre vozes, nas ideias, 

nas diversas visões de mundo, nas relações humanas e dialógicas, assim, em um 
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tipo de relação concreto-semântica (sentido) em que haja convergência de sentido, 

conforme Bakhtin (2011, p. 331) “Dois enunciados distantes um do outro, tanto no 

tempo quanto no espaço, que nada sabem um do outro, no confronto de sentidos 

revelam relações dialógicas se entre eles há ao menos alguma convergência de 

sentidos”. 

A investigação de um enunciado, ou seja, de um objeto de estudo, 

deve pautar-se nas suas relações de sentidos, pois esses se formam com 

apreciações de valores, de pontos de vistas e em acontecimentos históricos e 

sociais. Conforme Fiorin: 

Um objeto qualquer do mundo interior ou exterior mostra-se sempre 
perpassado por ideias gerais, por pontos de vistas, por apreciações dos 
outros; [...] não há nenhum objeto que não apareça cercado, envolto, 
embebido em discursos. (FIORIN, 2017, p. 22) 

Portanto, um objeto pode ser analisado a partir de suas ideias e formas 

de transmissão do discurso.  

Bakhtin (2011) sugere que não analisemos, de fato, o dialogismo, mas, 

sim, os fios dialógicos vivos e presentes em um discurso. Para ele, o enunciado gera 

uma resposta e precede outra resposta, o que se dá na forma de compreensão e 

atitude responsiva ativa e, sendo assim, não se chega a uma única conclusão, mas 

a possíveis compreensões acerca do que se propõe fazer. 

Dentro da perspectiva bakhtiniana, não há uma teoria específica para a 

análise dialógica de um discurso, ou seja, não existe uma metodologia de análise 

rígida. Brait (2016) cita que, nas contribuições de Bakhtin sobre a análise dialógica 

de um objeto, ele não configura a análise como uma proposta fechada e linearmente 

organizada, pronta e acabada para a análise, mas deixa “um corpo de conceitos, 

noções e categorias que especificam uma postura dialógica diante do corpus 

discursivo, da metodologia e do pesquisador” (BRAIT, 2016, p. 29).  

Sendo assim, Marchezan (2016, p. 129) afirma que “o diálogo instrui a 

perspectiva de análise, ao mesmo tempo que nomeia seu próprio objeto” de forma a 

auxiliar o estudioso da linguagem. Sendo que, para ela “o esforço do diálogo do 

estudioso com o texto é, então, de se aproximar, compreender as forças vivas de 

que surge e em que atua, de vivenciá-las, para, depois [...] examinar o texto de fora, 

com a visão de um todo”. 
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Nessa perspectiva, uma análise dialógica adequada é possível a partir 

de observações que levem em conta o material linguístico e as suas ramificações. 

Brait (2016) nos diz que, para o entendimento do discurso em uma perspectiva 

dialógica, necessita-se de um olhar particular para as práticas discursivas, levando-

se em conta os contextos linguísticos e os mais amplos, os extralinguísticos, o que 

significa dizer que uma análise dialógica deverá ultrapassar a materialidade 

linguística na qual o discurso se insere.  

Para Brait (2016, p. 28), é preciso “fazer da análise um processo de 

diálogo entre sujeitos, no sentido forte assumido pelo termo”. Há ainda que se levar 

em conta a complexa relação dialógica e constitutiva entre o pesquisador e o objeto 

de estudo, pois “o entendedor (inclusive o pesquisador) se torna participante do 

diálogo ainda que seja em um nível especial” (BAKHTIN, 2011, p.332). 

Para Marchezan (2016, p. 120) “a significação do diálogo depende 

diretamente da situação, que, assim, pode-se dizer, também o constitui”. Dessa 

forma, todo enunciado da língua constitui-se de significação e de sentido. Segundo 

Brait (2016) está justamente na busca das formas de construção e instauração 

desse sentido, portanto, que desconsiderar essa realidade pungente pode deformar 

a historicidade da investigação. 

Destacamos aqui, também, a importância de quem produz as análises, 

ou seja, o agente ativo que não pode ser um ser passivo, pois tanto a pesquisa e 

quem a faz são dependentes de variáveis capazes de influenciá-lo. Sendo assim, 

nessa investigação, assumiremos uma posição de mediador entre o que é dito na 

enunciação do documento oficial e as relações dialógicas imbricadas para obtermos 

uma compreensão responsiva do nosso tema em estudo.  

Diante disso, o pesquisador, como observador, para fazer as análises, 

precisará fazer o movimento de deslocamento e autocontemplação do objeto, para 

isso, deve manter um certo distanciamento para olhá-lo de fora, bem como 

empreender uma contemplação do interior e do exterior do objeto. Para Faraco 

(2009), em outros termos, precisará olhar o objeto com certo excedente de visão e 

conhecimento. 

Portanto, é o olhar externo do observador que possibilita visualizar e 

construir um excedente de visão – ver algo a mais que o próprio sujeito autor, às 

vezes, não viu. Isso é possível, na medida em que nos posicionamos diante de uma 

dada realidade e queremos conhecê-la, conforme sugere Bakhtin, 
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Eu devo entrar em empatia com esse outro indivíduo, ver axiologicamente o 
mundo de dentro dele tal qual ele o vê, colocar-me no lugar dele e, depois 
de ter retornado ao meu lugar, completar o horizonte dele com o excedente 
de visão que desse meu lugar se descortina fora dele, convertê-lo, criar 
para ele um ambiente concludente a partir desse excedente da minha visão, 
do meu conhecimento, da minha vontade e do meu sentimento. (BAKHTIN, 
2011, p. 23) 

Dessa forma, o sentido estético de uma obra se dá pelo excedente de 

visão, no tempo e no espaço, em relação à consciência do outro, assim, o valor 

estético decorre de um processo axiológico. 

Rohling (2014) colabora, afirmando que o pesquisador, ao estudar o 

objeto, se coloca em um lugar ético-responsivo e se propõe a observar e a produzir 

um olhar situado, que possa ressignificar, de algum modo, as realidades 

observadas. Portanto, é diante do objeto, que o sujeito pesquisador se instaura 

enquanto ser responsivo, toma posições e reage à palavra do outro. Rohling (2014) 

sugere alguns parâmetros para o percurso analítico de produções discursivas 

contemporâneas, empreendidas pelo Círculo de Bakhtin: 

O estudo da esfera de atividade humana, em que se dão as interações 
discursivas em foco;  
A descrição dos papéis assumidos pelos participantes da interação 
discursiva, analisando as relações simétricas/assimétricas entre os 
interlocutores na produção de discurso;  
O estudo do cronotopo (o espaço-tempo discursivo) dos enunciados;  
O estudo do horizonte temático-valorativo dos enunciados;  
A análise das relações dialógicas que apontam para a presença de 
assimilação de discursos já-ditos e discursos prefigurados, discursos 
bivocais, apagamentos de sentidos, contraposições, enquadramentos, 
reenunciação de discursos e reacentuações de discursos. (ROHLING, 2014, 
p. 123-137) 

Sendo assim, cabe ao pesquisador desvendar os caminhos da análise, 

guiando-se por princípios metodológicos da linguagem apresentados por Bakhtin, a 

partir do estabelecimento de relações dialógicas entre os discursos enunciados ou 

pelas vozes do discurso, isto é, ter um olhar atento para a exterioridade do 

enunciado. 

A seguir, estudaremos os conceitos, a concepção e algumas questões 

teóricas e metodológicas sobre os gêneros do discurso, enunciados e esferas 

discursivas, como teorias basilares de Bakhtin e o seu Círculo para a identificação e 

análise de um enunciado concreto.   
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2 OS GÊNEROS DO DISCURSO NA CONCEPÇÃO DE BAKHTIN  

A diversidade desses gêneros é 
determinada pelo fato de que eles são 
diferentes em função da situação, da 
posição social e das relações pessoais de 
reciprocidade entre os participantes da 
comunicação: há formas elevadas, 
rigorosamente oficiais e respeitosas 
desses gêneros, paralelamente a formas 
familiares, e além disso de diversos graus 
de familiaridade, e formas íntimas. 

Mikhail Bakhtin 

As formas da língua e dos enunciados nos chegam a partir dos 

gêneros do discurso. Nós assimilamos as formas da língua somente nas formas de 

enunciação concreta; adquirimos os gêneros de discurso da mesma forma que 

fazemos com a nossa língua materna quando começamos a produzir os nossos 

próprios enunciados. Bakhtin (2011, p. 283) ensina que “aprender a falar significa 

aprender a construir enunciados”. Dessa forma, a expressividade das palavras só 

pode ter sentido no enunciado concreto a partir de um gênero discursivo e de uma 

atividade da esfera humana.  

Sendo assim, o ponto de partida na teoria dos gêneros é o vínculo que 

existe entre o uso da linguagem e as esferas das atividades humanas. Essas 

atividades se realizam em esferas diversificadas e infinitas, de forma que cada 

campo de utilização da língua elabora os seus tipos de enunciados, ou seja, não há 

como produzir enunciados fora de uma esfera de ação. Segundo Fiorin: 

Não se produzem enunciados fora das esferas de ação, o que significa que 
eles são determinados pelas condições específicas e pelas finalidades de 
cada esfera. Essas esferas de ação ocasionam o aparecimento de certos 
tipos de enunciados, que se estabilizam precariamente e que mudam em 
função de alterações nessas esferas de atividades. (FIORIN, 2017, p. 68) 

Sendo assim, aprofundaremos, a seguir, os conhecimentos sobre as 

esferas da comunicação discursiva, dada a sua importância na constituição do 

enunciado e de um gênero discursivo.  
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2.1 O CONCEITO DE ESFERA OU CAMPO DISCURSIVO 

Esfera ou campo é o conceito que Bakhtin (2011) utiliza para nomear 

os ambientes em que os discursos são produzidos, entram em circulação e são 

recepcionados. Ele estabelece que o sujeito enuncia a partir de uma dada esfera ou 

campo da atividade humana, e que a noção de esfera facilita a compreensão da 

natureza e da classificação do gênero. Fiorin (2017) nos fornece alguns exemplos de 

esferas: familiar, acadêmica, tecnológica, publicitária, literária, cotidiana, escolar, 

religiosa, jornalística, jurídica, científica, didática, comercial, pessoal, de 

entretenimento, íntima, entre muitas outras existentes. 

Grillo (2016) afirma que a noção de esfera está presente em toda a 

obra de Bakhtin e que os seus conceitos revelam uma atenção à diversidade das 

manifestações culturais humanas.  

Diante disso, Rojo (2015, p. 68) afirma que “é a finalidade, o 

funcionamento e a especificidade da esfera/campo em seu tempo e lugar histórico 

que determinam as características do gênero discursivo no que ele tem tanto de 

estável como de flexível”. Isso se constitui como uma alternativa para pensarmos as 

especificidades das produções ideológicas e para compreendermos a origem e a 

classificação dos gêneros, pois tais esferas dão conta da realidade plural da 

atividade humana, isto é, da diversidade de manifestações e de seus modos de 

organização em dada formação social e do conjunto de fenômenos sociais, fazendo 

com que a articulação produza uma melhor compreensão dos fatos.  

Grillo (2016) comenta, também, que as esferas possuem uma 

linguagem própria que nomeia e classifica os agentes e os produtos, com o intuito 

de construir hierarquias e modos de percepção. A mudança de uma esfera gera 

alterações importantes na atualização do gênero em função das diferentes relações 

entre locutores, interlocutores e condições de produção. 

Rojo (2015) afirma que quando uma esfera/campo se transforma, 

muitos gêneros podem desaparecer ou morrer. Para ela, as esferas não são 

estáticas porque se transformam com as mudanças históricas, sociais e culturais e 

não são estanques, pois estão estreitamente relacionadas.  

Grillo (2016) esclarece ainda, que o discurso de um enunciado também 

pode receber coerções (induções), manifestando, dessa maneira, as muitas 

ideologias presentes e os valores sociais que circulam nas esferas sociais. Essa 
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atividade ideológica é guiada pelo horizonte ideológico de cada época, do sentido 

valorativo e das condições sócio-históricas do sujeito do discurso. Cada campo de 

criatividade ideológica possui realidades e refrata os valores à sua maneira, por isso, 

são determinantes para a compreensão da presença e do tratamento dado à palavra 

alheia. 

Assim, cada esfera elabora seus gêneros ou pode comportar um 

repertório de gêneros do discurso. Rojo (2015, p. 68-69) afirma que “o que a 

esfera/campo define é um amplo leque de possibilidades: um rico repertório de 

gêneros variados que se amplia à medida que a esfera/campo se expande”. 

O conceito de esfera contempla uma situação específica de dizer, um 

tempo e um lugar histórico (cronotopo na perspectiva bakhtiniana), os participantes 

da enunciação, as possibilidades de relações sociais e um leque de conteúdos 

temáticos possíveis, conforme Rojo (2013), 

O funcionamento das esferas de circulação dos discursos define os 
participantes possíveis da enunciação (locutor e seus interlocutores) assim 
como suas possibilidades (interpessoais e institucionais). Define também 
um leque de conteúdos temáticos possíveis (não se pode falar de qualquer 
coisa em qualquer lugar) (...) O funcionamento de uma esfera também 
define “maneiras específicas de dizer/enunciar”, de discursar, cristalizadas e 
típicas desse campo social – os gêneros do discurso. (ROJO, 2013, p.12) 

Sendo assim, é a esfera quem define maneiras de dizer e enunciar, isto 

é, de elaborar os enunciados e os gêneros discursivos. 

2.2 O ENUNCIADO COMO UNIDADE DA COMUNICAÇÃO DISCURSIVA 

O filósofo russo (2011) afirma que a linguagem é um meio de 

comunicação de natureza social e uma forma de expressão universal da 

comunicação humana. O ato da fala possui formas diversificadas de um querer-dizer 

e é o responsável pelas interações sociais entre os indivíduos e as diversas esferas 

comunicativas.  

Assim, Bakhtin reporta ao emprego da língua como práticas 

comunicativas, reais e concretas, construídas por sujeitos que interagem nas esferas 

das relações humanas e que, em uma cadeia discursiva de comunicação, a função 

da língua se materializa na forma de enunciados, “o emprego da língua efetua-se em 

forma de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos 

integrantes dessa ou daquela esfera da atividade humana” (BAKHTIN, 2011, p. 261). 
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A língua possui função expressiva, favorece a criação espiritual do 

indivíduo e é um apoio para as comunicações e a formação do pensamento do 

homem. Consoante o filósofo russo “a língua é deduzida da necessidade do homem 

de autoexpressar-se, de objetivar-se. A essência da linguagem nessa ou naquela 

forma, por esse ou aquele caminho se reduz à criação espiritual do indivíduo” 

(BAKHTIN, 2011, p. 270). 

Dessa forma, a língua vive e evolui historicamente na comunicação 

verbal, sendo a comunicação a base para as interações humanas que se realizam 

por meio das manifestações linguísticas como a escrita, a fala, os sons, os gestos e 

as expressões. Dessa forma, a língua integra a vida através de enunciados 

concretos, é considerada um sistema que contém elementos responsáveis pelo 

fornecimento de bases formais para a composição dos gêneros discursivos. 

Segundo Bakhtin (2011, p. 265), “é igualmente através dos enunciados concretos 

que a vida entra na língua. O enunciado é um núcleo problemático de importância 

excepcional”. 

O filósofo (2011) considera que o enunciado é uma unidade da 

comunicação discursiva que pode ser falado ou escrito e pressupõe-se como ato da 

comunicação social. É uma unidade real de um discurso e, também, um elemento 

expressivo que mostra a relação subjetiva, emocional e valorativa do falante com o 

conteúdo de um objeto e do sentido do seu enunciado.  

Bakhtin (2011) conceitua as unidades língua e enunciado, e faz a 

diferenciação entre elas, estabelecendo que a oração e as palavras são unidades da 

língua e o enunciado uma unidade da interação verbal. As unidades da língua 

(palavras e orações) são neutras, não carregam nenhum tom valorativo e não são 

dirigidas a ninguém, enquanto que, os enunciados ganham acabamento, são 

imbuídos de juízos de valor e produzidos para alguém, isto é, têm sempre um 

destinatário: 

Cada palavra, cada oração, cada período tem uma completude. Ela, porém, 
não possibilita uma resposta. [...] O enunciado, entretanto, sendo uma 
réplica, tem um acabamento específico que permite uma resposta. Quando 
alguém assume uma palavra, ela se torna um enunciado [...] e, portanto, 
ganha um acabamento que permite uma resposta. [...]. As unidades da 
língua não são dirigidas a ninguém, ao passo que os enunciados têm um 
destinatário. (FIORIN, 2017, p. 26) 
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O filosofo russo (2011) considera que um enunciado é um 

acontecimento único, ou seja, a cada repetição tem-se uma apreciação própria, pois 

haverá algo novo na sua expressividade, enquanto que uma palavra ou oração 

poderá ser repetida várias vezes e terá o mesmo sentido. Diz também que não se 

produzem enunciados fora de uma ação social (esfera) e de condições específicas. 

O enunciado, seja oral ou escrito, simples ou secundário, caracteriza-

se pela alternância de atos de fala ou escrita em uma relação dialógica, com reflexos 

em toda a forma do discurso comunicativo, desse modo, é individual e único, pois 

reflete a individualidade do falante. Essa personalidade, em seus diversos aspectos, 

pode se manifestar em gêneros distintos, pelos quais o estilo individual pode estar 

em várias relações de reciprocidade com a língua. 

No processo de comunicação existe a interatividade entre sujeitos 

falantes, dois parceiros: o falante e o ouvinte. Bakhtin (2011) conceitua enunciação 

como o produto da interação de dois indivíduos socialmente organizados e, mesmo 

que não haja um interlocutor real, este pode ser substituído pelo representante 

médio do grupo social ao qual pertence o locutor. Ele analisa a dialogia entre o 

falante e o ouvinte em um processo de interação ativa, delimitando a fronteira entre 

um enunciado e outro: “os limites de cada enunciado concreto como unidade da 

comunicação discursiva são definidos pela alternância dos sujeitos do discurso, ou 

seja, pela alternância dos falantes” (BAKHTIN, 2011, p. 275). 

O pensador russo (2011, p. 275) diz que a alternância entre sujeitos 

emoldura o enunciado e cria, para ele, uma massa firme, rigorosamente delimitada 

dos outros enunciados a ele vinculados. Assim, cada resposta ou réplica, por mais 

breve e fragmentária que seja, possui uma conclusibilidade específica ao exprimir 

certa posição do falante para um interlocutor, em relação à qual se pode assumir 

uma posição responsiva. Marchezan (2016) apresenta a diferenciação entre 

resposta e réplica de um enunciado: 

O enunciado de um sujeito apresenta-se de maneira acabada 
permitindo/provocando, como resposta, o enunciado do outro; a réplica, no 
entanto, é apenas relativamente acabada, parte que é de uma 
temporalidade mais extensa, de um diálogo social mais amplo e dinâmico. 
(MARCHEZAN, 2016, p. 117) 

De alguma forma, nesse contexto, todo discurso espera ou provoca 

uma resposta que virá de outros, ou será réplica para outros, sendo assim, aquelas 
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relações que existem entre as réplicas do diálogo são impossíveis entre unidades da 

língua, são possíveis entre enunciações de sujeitos e diferentes do discurso. Para 

Bakhtin (2011, p. 271), “o ouvinte, ao perceber e compreender o significado 

(linguístico) do discurso, ocupa uma posição simultaneamente em relação a ele uma 

ativa posição responsiva”, sendo assim, toda a compreensão da fala viva do 

enunciado é de natureza ativamente responsiva, concordando ou discordando e, 

para ele, toda a compreensão da fala viva preenche-se de respostas; o ouvinte se 

torna falante, isto é, o falante é por si mesmo um respondente em menor ou maior 

grau. Consoante Bakhtin: 

Ademais, todo falante é por si mesmo um respondente em maior ou menor 
grau: porque ele não é o primeiro falante, o primeiro a ter violado o eterno 
silencio do universo, e pressupõe não só a existência do sistema da língua 
que usa, mas também de alguns enunciados antecedentes – dos seus 
alheios – com os quais o seu enunciado entra nessas ou naquelas relações 
[...]. Cada enunciado é um elo na corrente complexamente organizada de 
outros enunciados. (BAKHTIN, 2011, p. 272) 

Isso quer dizer que o conteúdo do enunciado é constituído de relativa 

conclusibilidade e sentidos, o que lhe confere a possibilidade de uma resposta ou de 

uma compreensão responsiva do falante ou do ouvinte, segundo Bakhtin (2011, p. 

272), “toda compreensão plena real é ativamente responsiva e não é senão uma 

fase inicial preparatória de resposta”. Dessa forma, o sujeito só estará apto a 

responder, se compreender o sentido do enunciado. Para Bakhtin (2011), é muito 

importante o critério de conclusibilidade do enunciado, pois somente assim é 

possível o posicionamento responsivo diante dele. Conforme Bakhtin: 

O primeiro e mais importante critério de conclusibilidade do enunciado é a 
possibilidade de responder a ele, em termos mais precisos e amplos, de 
ocupar em relação a ele uma posição responsiva [...]. Alguma 
conclusibilidade é necessária para que se possa responder ao enunciado. 
Para isso não basta que o enunciado seja compreendido no sentido de 
língua. (BAKHTIN, 2011, p. 280) 

Para Bakhtin (2006, p. 291), a conclusibilidade refere-se a “enunciados 

acabados e com um sentido concreto”. Ela é necessária para que se possa 

responder ao enunciado; essa é uma característica do enunciado que ocorre quando 

o falante conclui o seu dizer e o ouvinte consegue entender a finalidade desse dizer 

ou, em outras palavras, quando acontece o acabamento para fala e para a 

compreensão acerca do que o falante quis dizer. 
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2.3 A RELAÇÃO ENTRE ENUNCIADOS E OS GÊNEROS DISCURSIVOS 

Na teoria bakhtiniana, toda enunciação faz parte de um gênero 

discursivo, e um gênero se define pelo seu propósito comunicativo e forma 

linguística, é na dialogia do enunciado que estão inseridos os gêneros dos 

discursos. Isso é possível perceber pela temática, pela composição e pelo estilo da 

enunciação. Portanto, só nos comunicamos, falamos e escrevemos por meio de 

gêneros do discurso. Logo, não há comunicação sem a formação de um gênero 

discursivo. Até mesmo nos simples diálogos entre amigos, o discurso é organizado 

com o intuito de prover a comunicação clara e objetiva, ou seja, repassar a ideia do 

falante. Em outras palavras, a enunciação é moldada pelos gêneros discursivos: 

Nós aprendemos a moldar o nosso discurso em formas de gênero e, 
quando ouvimos o discurso alheio, já adivinhamos o seu gênero pelas 
primeiras palavras, adivinhamos um determinado volume (isto é, uma 
extensão aproximada do conjunto do discurso), uma determinada 
construção composicional, prevemos o fim, isto é, desde o início temos a 
sensação do conjunto do discurso que em seguida apenas se diferencia no 
processo de fala. (BAKHTIN, 2011, p. 283) 

Os gêneros são fenômenos históricos vinculados à vida social e, em 

algumas tradições, sofrem influências culturais à medida que se amplia o seu 

repertório, pois se diferenciam, juntam-se a outros e são criados e recriados no 

cotidiano humano. Assim, os gêneros discursivos incluem a variedade de diálogos 

do cotidiano e também de enunciados da vida social, pública, institucional, artística, 

filosófica, etc. Dessa maneira, são concebidos com finalidades comunicativas e 

expressivas de interação, manifestações e lutas com os nossos pensamentos. Para 

Bakhtin (2011, p. 364), “os gêneros têm um significado particularmente importante. 

Ao longo dos séculos de sua vida, o gênero (da literatura e do discurso) acumulam 

formas de visão e assimilação de determinados aspectos do mundo”.  

A formação de um gênero do discurso acontece em razão das novas 

necessidades de uso da linguagem por uma comunidade. Nesse sentido, a 

linguagem está associada às necessidades específicas e tem como propósito 

promover e contextualizar interações sociais.  

Fiorin (2017) aponta para o fato de o filósofo não se interessar pelas 

propriedades de caráter normativo que classificam os gêneros, mas, sim, pelo modo 

como eles se constituem, as suas conexões e interações com as atividades 

humanas e quais os processos de produção dos enunciados. Comenta ainda que, o 
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filósofo não teve a pretensão de criar catálogos de gêneros porque a sua variedade 

é infinita. Bakhtin (2011) preconiza a relativa estabilidade do gênero e, mesmo 

assim, não desconsidera o seu caráter normativo, pois diz que ele não é inventado a 

cada vez que se produzem discursos. 

Nota-se, dessa forma, segundo Bakhtin (2011), que a riqueza e a 

diversidade dos gêneros discursivos são infinitas e respeitam as questões 

ideológicas de cada época, os efeitos de sentido discursivo, as vozes e as 

apreciações de valor que o sujeito do discurso faz, cabendo novas interpretações a 

cada nova atividade humana. Conforme Bakhtin (2011, p. 294), “em cada época, em 

cada círculo social, em cada micromundo familiar, de amigos e conhecidos, de 

colegas, em que o homem cresce e vive, sempre existem enunciados investidos de 

autoridade que dão o tom”. 

Dessa forma, a diversidade dos gêneros do discurso é infinita, eles 

crescem e se diferenciam à medida que se desenvolvem, mudam conforme as 

diferenças culturais, transformam-se no tempo e são flexíveis para concretizações 

enunciativas. Cada esfera ou situação social dá origem a um gênero novo com 

características particulares e isso ocorre porque existem infinidades de situações 

comunicativas. De acordo com Bakhtin: 

A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque são 
inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana e porque em 
cada campo dessa atividade é integral o repertório de gêneros do discurso, 
que cresce e se diferencia à medida que se desenvolve e se complexifica 
um determinado campo. (BAKHTIN, 2011, p. 262) 

Sendo assim, o gênero está vinculado a uma existência cultural, a um 

repertório que cresce e se diferencia à medida que se desenvolve. Vive do presente, 

mas recorda o seu passado e o seu começo. Os gêneros surgem a partir de novas 

necessidades comunicativas do homem, por isso, estão interligados a um contexto 

da vida humana, social, ideológico e cultural. 

Nas palavras de Bakhtin (2011), o gênero une estabilidade e 

instabilidade, permanência e mudança. Está presente na recorrência e na 

contingência e em constante mutação, mantendo alguns aspectos e se alterando em 

outros. A instabilidade permite a adaptação a novas formas e circunstâncias. O 

gênero ganha sentido quando se percebe nele a correlação entre formas e 

atividades. 
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Novos gêneros ocasionam novas maneiras de visualizar a realidade. 

Sobre isso, Fiorin (2017) comenta que os gêneros estão em contínua mudança, pois 

acompanham o desenvolvimento da esfera social da qual participa, sendo assim, ele 

pode aparecer ou desaparecer, sumir ou assumir novos contornos (novos sentidos) 

de acordo com as finalidades e as condições específicas em voga na sociedade na 

qual está inserido. Da mesma forma que a cultura sofre deslocamentos e 

transformações, as formas discursivas estão sujeitas a modificações. Ele vincula a 

formação de novos gêneros ao aparecimento de novos campos, ou seja, esferas das 

atividades humanas, com finalidades discursivas específicas. 

Bakhtin (2011) classifica os gêneros discursivos em primários e 

secundários.  

Os gêneros primários são mais simples, referem-se às situações 

comunicativas mais espontâneas, informais, do cotidiano, da comunicação imediata, 

ou seja, a fala do dia a dia. Conforme Fiorin (2017), esses abarcam os gêneros da 

vida cotidiana, os quais nascem do contato espontâneo e têm relação direta com o 

contexto imediato no qual estão inseridos.  

Os gêneros secundários aparecem em circunstâncias comunicacionais 

mais complexas e formais e, com mais frequência na modalidade escrita. É o caso 

das pesquisas científicas, dos documentos oficiais, dos gêneros publicitários, etc. A 

essência dos gêneros é a mesma, isto é, os enunciados verbais, o que os diferencia 

entre si é o nível de complexidade que eles apresentam.  

No processo de elaboração de enunciados, os gêneros secundários 

absorvem e transmutam os primários na composição de comunicação discursiva, ou 

seja, os secundários podem ser formados a partir de incorporações e reelaborações 

dos primários. Conforme Fiorin (2017), os secundários pertencem ao domínio da 

comunicação mais elaborada. Conforme Bakhtin: 

Os gêneros discursivos secundários (complexos – romances, dramas, 
pesquisas cientificas de toda espécie, os grandes gêneros publicísticos etc.) 
surgem nas condições de um convívio cultural mais complexo e 
relativamente muito desenvolvido e organizado (predominantemente escrito) 
– artístico, político, sociopolítico etc. No processo de sua formação eles 
incorporam e reelaboram diversos gêneros primários (simples), que se 
formaram nas condições da comunicação discursiva imediata. (BAKHTIN, 
2011, p. 263) 

Fiorin (2017) relata que pode ocorrer uma interdependência dos 

gêneros, assim, os secundários podem valer-se dos primários, podem sofrer 
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hibridização (cruzarem-se), ou podem ser inseridos em outro ou até mesmo imitá-lo. 

Os secundários podem absorver e digerir os primários, nesse sentido, podem 

ocorrer transformações, pois o enunciado pode passar de um gênero para outro 

quando for colocado em outro contexto ou em outra esfera de atividade.  

Bakhtin (2011) esclarece que a enunciação é de natureza social, o que 

significa dar vida à palavra. É ela quem carrega as ideologias, as crenças e revela 

as formas de comunicação, assim, para ele, a plenitude está na palavra valorativa 

da enunciação, sendo que, quanto mais intensas, diferenciadas e elevadas forem as 

palavras do outro, mais se refletem e refratam de sentidos. Dessa forma, existem 

gêneros mais flexíveis e outros mais estereotipados. Para que o falante possa 

utilizá-los de forma livre, é preciso ter bom conhecimento dos gêneros para bem 

empregá-los. Quanto maior o conhecimento, maior é a liberdade de usá-los. Como 

diz Bakhtin: 

Quanto melhor dominamos os gêneros tanto mais livremente os 
empregamos, tanto mais plena e nitidamente descobrimos neles a nossa 
individualidade (onde isso e possível e necessário), refletimos de modo 
mais flexível e sutil a situação singular da comunicação; em suma, 
realizamos de modo mais acabado o nosso livre projeto de discurso. 
(BAKHTIN, 2011, p. 285) 

O enunciado se constitui por três elementos: conteúdo temático 

(assunto/tema), plano composicional (estrutura formal) e estilo (forma individual - 

seleção vocabular, composição frasal e gramatical marcada pela escolha individual). 

Esses elementos peculiaridades constitutivas, fundem-se no todo do enunciado, pois 

estão indissoluvelmente ligados e são determinados em função das especificidades 

de cada esfera de comunicação devido à sua construção. 

Dessa maneira, o tema do enunciado (propriedade de cada 

enunciação) é o conteúdo ideológico do gênero, o qual tem a finalidade de provocar 

reações no interlocutor. Fiorin (2017) faz comparações, afirmando que o conteúdo 

temático não é o assunto específico de um texto, mas é um domínio de sentido de 

que se ocupa o gênero.  

Bakhtin (2011) especifica o conteúdo temático como tipos 

determinados para a constituição do conjunto do texto, do objetivo discursivo e dos 

tipos de relação entre o falante e os outros envolvidos na comunicação discursiva e 

o discurso do outro, etc. O tipo estabelece a afinidade do falante com outros 

componentes presentes na comunicação discursiva, tomando como exemplo os 
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ouvintes, os leitores, os parceiros, o discurso do outro, tudo isso caracteriza o 

conteúdo temático. O conteúdo temático é a finalidade de dado gênero, ou seja, é o 

domínio do sentido de que ocupa o gênero, tem por objetivo causar reação no leitor.  

Já a forma composicional é a estrutura e a organização do enunciado. 

Fiorin (2017) comenta que a construção composicional é o modo como ocorre a 

organização linguística do enunciado e do gênero. Assim, a construção 

composicional é o modo como se organiza um texto, como ele é estruturado e é 

subordinado pelos conhecimentos e reações que o locutor presume de seu 

ouvinte/leitor. É a realização de uma forma arquitetônica por meio da organização de 

um determinado gênero. Assim, a forma composicional permite não só o 

reconhecimento do gênero, mas também a assimilação das condições e das 

finalidades dele. 

Enquanto que o estilo representa os traços da individualidade do 

locutor. Fiorin (2017) comenta que o estilo diz respeito a uma seleção de meios 

linguísticos, a qual se compõe de um traço do enunciado que pode ser associada à 

identidade do locutor e de seu grupo social. Assim, o estilo está estreitamente 

relacionado com o tema e com a composição, pois ele não se limita a aspectos 

formais da língua, como a escolha do léxico. Ele também abrange o sentido e o 

modo de uso da língua. Para Bakhtin (2011), o estilo é um dos elementos 

constitutivos dos gêneros, ele é indissociável deles, pois, cada esfera de atividade 

tem o estilo que lhe é peculiar. 

Por conseguinte, o estilo e a composição individual do enunciado são 

determinados pela expressividade do objeto e pela relação valorativa do falante com 

o elemento semântico-objetal. O elemento do enunciado determina a composição e 

o estilo, pois é um elemento expressivo dotado de significado variado e de grande 

força. A expressividade está para o enunciado assim como o estilo está para o 

gênero discursivo. Nas palavras de Bakhtin, 

O estilo individual do enunciado é determinado principalmente pelo seu 
aspecto expressivo. No campo da estilística pode-se considerar essa tese 
universalmente aceita. Alguns pesquisadores chegam inclusive a reduzir 
francamente o estilo ao aspecto emocionalmente valorativo do discurso. 
(BAKHTIN, 2011, p. 289) 

Como reflete Bakhtin (2011, p. 268) “a passagem do estilo de um 

gênero para outro não só modifica o som do estilo nas condições do gênero que não 
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lhe é próprio como destrói ou renova tal gênero”. Nessa perspectiva, o estilo articula-

se constitutivamente com as relações dialógicas da linguagem. Para Bakhtin (2011), 

onde há estilo, há gênero. Assim, considera-se o estilo como um elemento de 

gênero do enunciado. 

Nas palavras de Bakhtin: 

O enunciado é pleno de tonalidades dialógicas, e sem levá-las em conta é 
impossível entender até o fim o estilo de um enunciado. Porque a nossa 
própria ideia – seja filosófica, científica, artística – nasce e se forma no 
processo de interação e luta com os pensamentos dos outros, e isso não 
pode deixar de encontrar o seu reflexo também nas formas de expressão 
verbalizada do nosso pensamento. (BAKHTIN, 2011, p. 298) 

Para Bakhtin (2011), o trabalho com a língua opera através de 

enunciados concretos em seu aspecto expressivo, assim, o estilo está 

indissoluvelmente ligado ao enunciado e aos gêneros do discurso. O enunciado se 

manifesta por estilos e são correias de transmissão entre a historicidade da 

sociedade e linguagem. Como atesta Bakhtin: 

Os enunciados e seus tipos, isto é, os gêneros discursivos, são correias de 
transmissão entre a história da sociedade e a história da linguagem. 
Nenhum fenômeno novo (fonético, léxico, gramatical) pode integrar o 
sistema da língua sem ter percorrido um complexo e longo caminho de 
experimentação e elaboração de gêneros e estilos. (BAKHTIN, 2011, p. 
268) 

Para Bakhtin (2011), o estilo integra a unidade do gênero do enunciado 

como seu elemento, fornecendo traços de especificidades que os diferenciam no 

conjunto das produções enunciativas e que se revelam nas diversas atividades de 

comunicação humana. 

Dessa forma, a seguir, analisaremos o objeto de nosso estudo a partir 

da articulação dos eixos estruturados nos recortes da Resolução sob à luz das 

reflexões de Bakhtin e seu Círculo. 
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3 ANÁLISE DA RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2/2015 

Não existe a primeira nem a última 
palavra, e não há limites para o contexto 
dialógico.  

Mikhail Bakhtin 

Esta investigação pretende analisar, na perspectiva bakhtiniana, a 

Resolução CNE/CP nº 2/2015, que é um documento oficial normativo, em busca de 

caracterizá-lo como gênero do discurso e de verificar o modo como se dão, nele, as 

relações dialógicas e as Diretrizes curriculares nacionais (DCNs) que emanam desse 

documento e tratam do uso responsável das tecnologias digitais nas esferas de 

formação acadêmica e escolar. Com vistas a estabelecer uma análise dialógica 

sobre a constituição do documento, seguiremos o percurso que se estabelece desde 

as esferas de abrangência, as condições de produção, a constituição das vozes dos 

sujeitos envolvidos nos processos dialógicos e o que emerge do discurso 

educacional para o tema proposto. 

3.1 APRESENTAÇÃO 

Nosso objeto de estudo constitui-se da análise da Resolução CNE/CP 

nº 2/2015, de 1º de julho de 2015, produzida e aprovada pelo Conselho Pleno do 

Conselho Nacional de Educação (CNE) em consonância com o Ministério da 

Educação (MEC), que define as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para a 

formação inicial docente em nível superior e o uso das tecnologias digitais. 

A estrutura enunciativa da Resolução CNE/CP nº 2/2015, anexada a 

esta dissertação, é composta por 25 (vinte e cinco) artigos e organizada em 16 

(dezesseis) páginas. Ela possui uma introdução composta pela apresentação do 

documento e por algumas considerações sobre a educação brasileira. Na 

sequência, está apresentada a divisão dos capítulos: “Das disposições gerais; 

Formação dos profissionais do magistério para educação básica: Base Comum 

Nacional”; “Do(a) egresso(a) da formação inicial e continuada”; “Da formação inicial 

do magistério da educação básica em nível superior”; “Da formação inicial do 

magistério da educação básica em nível superior: Estrutura e currículo”; “Da 

formação continuada dos profissionais do magistério”; “Dos profissionais do 

magistério e sua valorização”; e “Das disposições transitórias”. 
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O Conselho Nacional de Educação (CNE) e o seu Conselho Pleno 

(CP), em consonância com o Ministério da Educação (MEC), são os responsáveis 

pela produção discursiva dos enunciados das DCNs, conforme descrição contida no 

início da Resolução CNE/CP nº 2/2015: 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 
CONSELHO PLENO 
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. 
[...], Resolve: (BRASIL, 2015a, p.11) 

A esfera pública MEC é um órgão do poder público federal brasileiro, 

regulamentado atualmente pela Lei nº 9.131/95, que “exerce as atribuições do poder 

público federal em matéria de educação, cabendo-lhe formular e avaliar a política 

nacional de educação, zelar pela qualidade do ensino e velar pelo cumprimento das 

leis que o regem” (BRASIL, 1995, p. 1). Desta forma, são conferidas ao MEC as 

decisões acerca dos processos educacionais no Brasil, enquanto que o CNE é um 

órgão específico da administração direta do Ministério da Educação (MEC), 

“composto pelas Câmaras de Educação Básica e de Educação Superior, [e que] terá 

atribuições normativas, deliberativas e de assessoramento ao Ministro de Estado da 

Educação e do Desporto” (BRASIL, 1995, p. 1). 

Do CNE emanam discussões e decisões acerca da formação docente. 

Conforme corrobora Dourado (2015, p. 302), o CNE cumpre o seu papel “a partir de 

estudos, pesquisas, debates e audiências públicas com diversificados interlocutores, 

sinaliza importantes elementos para a política nacional para a formação dos 

profissionais da educação”. As suas finalidades são: discutir, estudar e definir 

políticas para o aperfeiçoamento da educação brasileira como compromisso de 

Estado. Em consequência disso, muitas Resoluções foram aprovadas, conforme 

ressaltado por Dourado: 

As discussões e estudos sobre a formação dos profissionais do magistério 
para a educação básica tem sido objeto de debates ao longo da trajetória do 
Conselho Nacional de Educação (CNE). Tal processo, retomado nos anos 
90, resultou na aprovação de várias Resoluções direcionadas a formação 
desses profissionais. (DOURADO, 2015, p. 302) 

                                            
1 Vide na página 83. 
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O CNE foi planejado a partir do Conselho Superior de Ensino, instituído 

em 1911, sendo criado, em 1931, pelo decreto nº 19.850. Posteriormente, nos 

últimos anos, sofreu diversas alterações na nomenclatura e nas funções. É 

regulamentado, atualmente, pela Lei nº 9.131/95, que lhe atribui o exercício de 

funções deliberativa e normativa, com a finalidade de colaborar na formulação de 

políticas nacionais educacionais. Tem a missão de assegurar a participação e o 

desenvolvimento da educação nacional de qualidade, uma vez que lhe cabe 

formular e avaliar as políticas educacionais, assim como emitir documentos para 

estes contextos. 

Sendo assim, as DCNs produzidas pelo MEC/CNE fazem parte das 

políticas públicas de educação brasileira e se aplicam à formação de professores em 

nível superior para os cursos de graduação de licenciatura, de formação pedagógica 

para graduados não licenciados e os de segunda licenciatura. Conforme a 

Resolução CNE/CP nº 2/2015, essa formação prepara para o exercício da docência: 

na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio e nas 
respectivas modalidades de educação (Educação de Jovens e Adultos, 
Educação Especial, Educação Profissional e Tecnológica, Educação do 
Campo, Educação Escolar Indígena, Educação a Distância e Educação 
Escolar Quilombola), nas diferentes áreas do conhecimento e com 
integração entre elas, podendo abranger um campo específico e/ou 
interdisciplinar.  (BRASIL, 2015a, p. 32) 

No início da Resolução CNE/CP nº 2/2015, estão expressas algumas 

considerações sobre a formação profissional docente: 

Considerando que a consolidação das normas nacionais para a formação 
de profissionais do magistério para a educação básica é indispensável para 
o projeto nacional da educação brasileira [...]; que a concepção sobre 
conhecimento, educação e ensino é basilar para garantir o projeto da 
educação nacional, [...]; que a igualdade de condições para o acesso e a 
permanência na escola [...] constituem princípios vitais para a melhoria e 
democratização da gestão e do ensino; [...] a docência como ação educativa 
e como processo pedagógico intencional e metódico [...], na socialização e 
construção de conhecimentos, no diálogo constante entre diferentes visões 
de mundo; [...]. (BRASIL, 2015a, p. 23) 

Em seu contexto estão estabelecidos os objetivos, isto no intuito de 

orientar o planejamento curricular dessa formação fixadas pelo CNE. Conforme o 

Artigo 1º, as DCNs têm como finalidade o planejamento, a avaliação e a regulação 

                                            
2 Vide na página 86. 
3
 Vide na página 84. 
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das IES para a estruturação dos cursos de formação docente que ofertam, 

“definindo princípios, fundamentos, dinâmica formativa e procedimentos a serem 

observados nas políticas, na gestão e nos programas e cursos de formação” 

(BRASIL, 2015a, p. 24). 

As DCNs dispõem, por meio do Artigo 3º, sobre o compromisso público 

de Estado com um tipo de educação que possa contribuir para a consolidação da 

nação e a promoção da emancipação dos sujeitos envolvidos, isto é, “como 

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” (BRASIL, 2015a, p. 45). Dispõem, 

ainda, sobre o conceito de educação como processo formativo que se desenvolve 

“na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino, 

pesquisa e extensão, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e 

nas relações criativas entre natureza e cultura” (BRASIL, 2015a, p. 46). 

Essa Resolução foi reformulada em 2015, mas a sua primeira produção 

e regulamentação constituiu-se historicamente por volta de 1997. Nessa direção, a 

Resolução foi construída e alterada no decorrer dos últimos anos, entre 1997 e 

2015. Essas relações entre espaço e tempo na enunciação ficam evidentes na 

descrição encontrada no final da Resolução CNE/CP nº 2/2015: 

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, em especial a Resolução CNE/CP nº 2, de 26 de 
junho de 1997, a Resolução CNE/CP nº 1, de 30 de setembro de 1999, a 
Resolução CNE/CP nº 1, de 18 de fevereiro de 2002 e suas alterações, a 
Resolução CNE/CP nº 2, de 19 de fevereiro de 2002 e suas alterações, a 
Resolução nº 1, de 11 de fevereiro de 2009, e a Resolução nº 3, de 7 de 
dezembro de 2012. (BRASIL, 2015a, p.167) 

Na Resolução foi estipulado o prazo de dois anos a partir da sua 

homologação, em 2015, para que as IES reestruturassem os seus projetos de 

cursos, adequando-os às novas normas: “Os cursos de formação de professores 

que se encontram em funcionamento deverão se adaptar a esta Resolução no prazo 

de 2 (dois) anos, a contar da data de sua publicação” (BRASIL, 2015a, p.168), 

significando que, desde julho de 2017, ela está totalmente em vigor. Tal vigência 

                                            
4 Vide na página 85. 
5 Vide na página 87. 
6 Vide na página 87. 
7 Vide na página 103. 
8
 Vide na página 103. 
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representa novos projetos de cursos, o que faz reascender discussões e debates 

nos âmbitos institucionais sobre as novas construções curriculares de formação. 

Sendo assim, cabe às IES seguir as normas da Resolução na construção de seus 

currículos de formação docente em atendimento às políticas públicas de educação 

que passam por uma nova fase. Conforme descrito no artigo 1º, parágrafo 2º: 

As instituições de ensino superior devem conceber a formação inicial e 
continuada dos profissionais do magistério da educação básica na 
perspectiva do atendimento às políticas públicas de educação, às Diretrizes 
Curriculares Nacionais, ao padrão de qualidade e ao Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior (Sinaes), manifestando organicidade entre 
o seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), seu Projeto Pedagógico 
Institucional (PPI) e seu Projeto Pedagógico de Curso (PPC) como 
expressão de uma política articulada à educação básica, suas políticas e 
diretrizes. (BRASIL, 2015a, p. 39) 

A Resolução define o currículo de formação como um conjunto de 

valores que contribui para a construção e o desenvolvimento da educação e dos 

sujeitos envolvidos no processo de formação. Assim, “contribui para a construção da 

identidade sociocultural do educando, dos direitos e deveres do cidadão, do respeito 

ao bem comum e à democracia, às práticas educativas” (BRASIL, 2015a, p. 210). 

A seguir, analisaremos, como se dá a estruturação da Resolução e a 

caracterização do documento como um gênero do discurso e na verificação do modo 

como se travam nele as relações dialógicas. 

3.2 A CONSTITUIÇÃO DA RESOLUÇÃO 

A Resolução CNE/CP nº 2/2015 enquadra-se no gênero do discurso 

normativo, com todas as características de um gênero secundário, conforme a 

proposição bakhtiniana (2011, p. 263). Trata-se de um documento oficial normativo 

que possui funções deliberativas e normativas. Segundo o dicionário Aurélio da 

Língua Portuguesa (FERREIRA, 1988, p. 566), Resolução significa “ato ou efeito de 

resolver-se”, “decisão, deliberação”, isso é, tem potencial para deliberar. Conforme 

corrobora a posição de Cury,  

A resolução é um ato normativo emanado de autoridade específica do poder 
executivo com competência em determinada matéria regulando-a com 

                                            
9 Vide na página 86. 
10 Vide na página 84. 
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fundamento em lei. O Conselho Nacional de Educação, por lei, é um órgão 
com poderes específicos para expedir uma resolução. (CURY, 2006, p. 43) 

Dessa forma, a Resolução tem um caráter legal. Mesmo não se 

configurando como Lei, tem funções regulatórias emanadas de órgãos oficiais 

públicos destinadas a disciplinar determinado assunto de interesse interno. Portanto, 

é uma enunciação em que o enunciador tem autoridade para resolver, decidir e 

deliberar sobre algo. Sendo assim, espera-se que o interlocutor envolvido tome 

conhecimento acerca do enunciado, aja em conformidade com o conteúdo prescrito 

e se revista de vigilância para fazer cumprir uma determinação, estabelecendo uma 

relação de cumplicidade entre autores e interlocutores no cumprimento das normas 

estabelecidas.  

Essa Resolução corresponde a um tipo relativamente estável de 

enunciado, cujas características se aproximam do agrupamento dos gêneros 

discursivos secundários, gêneros esses, considerados mais elevados e oficiais, pois 

não permitem muita flexibilização porque são mais institucionalizados e 

estabilizados, possuindo peso específico e maior em relação a outros tipos de 

discursos. Conforme ratifica Cury, 

É nessa hierarquia que um Parecer e especificamente uma Resolução, 
enquanto atos administrativos, emanados de um órgão colegiado normativo, 
criado por lei, ligado à administração pública, de acordo com o art. 1 da Lei 
n. 9.131/95, possuem atribuições normativas, deliberativas e de 
assessoramento ao Ministro de Estado da Educação. (CURY, 2006, p. 49) 

Nesse tipo de discurso, o gênero não pode ser efetivamente primário, 

pois aparece em situações comunicacionais mais complexas e formais. O discurso é 

considerado autoritário, o que é comum nos documentos oficiais pelo princípio 

prescritivo, pois remete à voz de uma alta esfera pública. Assim, é um discurso que 

provoca reações, tensões e embates pelas palavras interiormente persuasivas e 

pelo viés pedagógico que o constitui, pois apresenta um novo documento norteador 

e organizador de ensino. Com base nisso, a Resolução instaura novas 

possibilidades e novos pontos de vista, os quais causam reação-resposta nos 

interlocutores. 

O conteúdo temático da Resolução impõe-se como a finalidade do 

texto, sendo que o domínio de sentido está direcionado para a estruturação dos 

cursos de formação docente, para os quais a Resolução é um instrumento norteador 

para a elaboração de Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs). Diversos elementos 
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na estrutura do documento evidenciam essa temática, conforme a Resolução 

CNE/CP nº 2/2015 “formação docente para todas as etapas e modalidades”; “a 

docência como ação educativa”; formação para “diferentes visões de mundo”; e a 

formação com “garantia de padrão de qualidade”. 

A forma composicional da Resolução é objetiva, tem direcionamento e 

remete à ideia de legalidade. Devido à sua força, os sentidos do discurso passam a 

ser legalmente válidos, oficialmente produzidos, distribuídos por órgãos competentes 

e consumidos nas esferas acadêmicas de formação. É possível inferir que a forma 

composicional traduz o projeto de dizer do enunciador, uma solicitação do que seja 

prudente e adequado ao ensino da formação docente. 

O estilo da Resolução obedece a um rigor técnico, a um padrão 

uniforme e a um certo grau de formalidade, comum nos documentos oficiais em que 

a linguagem se centra em um vocabulário mais rebuscado, calcada no uso de 

formas linguísticas estereotipadas. Enfim, trata-se de um texto padronizado com 

objetivos claros e concisos, que possui discurso de legalidade, estrutura rígida e 

hierárquica, e sustentação de legitimidade.  

A enunciação deste documento oficial advém de outros pareceres e 

resoluções revogadas, que instituem especificamente sobre as DCNS no decorrer 

de um espaço e tempo. A confirmação dessa percepção está evidenciada nos 

fragmentos: 

O Presidente do Conselho Nacional de Educação, no uso de suas 
atribuições legais e tendo em vista o disposto na Lei nº 9.131, de 24 de 
novembro de 1995, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei nº 11.494, 
de 20 de junho de 2007, Lei nº 11.502, de 11 de julho de 2007, Lei nº 
11.738, de 16 de julho de 2008, Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013, Lei nº 
13.005, de 25 de junho de 2014, observados os preceitos dos artigos 61 até 
67 e do artigo 87 da Lei nº 9.394, de 1996, que dispõem sobre a formação 
de profissionais do magistério, e considerando o Decreto nº 6.755, de 29 de 
janeiro de 2009, as Resoluções CNE/CP nº 1, de 18 de fevereiro de 2002, 
CNE/CP nº 2, de 19 de fevereiro de 2002, CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 
2006, CNE/CP nº 1, de 11 de fevereiro de 2009, CNE/CP nº 3, de 15 de 
junho de 2012, e as Resoluções CNE/CEB nº 2, de 19 de abril de 1999, e 
CNE/CEB nº 2, de 25 de fevereiro de 2009, as Diretrizes Curriculares 
Nacionais da Educação Básica, bem como o Parecer CNE/CP nº 2, de 9 de 
junho de 2015, homologado por Despacho do Ministro de Estado da 
Educação publicado no Diário Oficial do União de 25 de junho de 2015. 
(BRASIL, 2015a, p.111) 

 
Tal Resolução é, nesse contexto, resultante de outras discussões, 

sendo, portanto, uma enunciação plena de ecos e ressonâncias de outros 
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enunciados com os quais está ligada pelo tempo, pelo espaço e pela identidade das 

esferas de produção, circulação e recepção discursiva. Em resumo, participa de 

interações vivas e intensas com outros discursos com os quais possui elos 

precedentes (já-ditos). Da mesma forma, será materialidade para os discursos que o 

sucederão. 

Sob esse viés, essa relação de um enunciado com outros da cadeia de 

sucessão revela ligações, ora de concordância ora de discordância ou de refutação, 

numa arena na qual se criam novos efeitos de sentidos e muitos embates, o que 

abre espaços para questionamentos, os quais são voltados para a correção, a 

implantação, a modificação ou a supressão de certas práticas para atender as 

diversas mudanças ocorridas nas legislações educacionais e nas transformações 

pelas quais passam a sociedade e o mundo do trabalho. Dessa forma, fica evidente 

que o enunciado foi constituído a partir de apreciações valorativas de muitos autores 

em perspectivas social, ideológica e histórica. Portanto, essa resolução é uma 

enunciação que apresenta normas de uso para uma lei, um decreto, uma diretriz que 

se constitui de muitas vozes em múltiplas relações dialógicas.  

Em síntese, é um tipo de enunciação que não se fecha em si mesmo, 

tem objetivo determinado, revela, no seu contexto, acentos de valor e de apreciação 

de sentido, possui elementos com especificidades discursivas, tem posições 

assumidas e sofre influências conforme os momentos sócio-históricos de produção. 

Como se trata de um enunciado oficial, é investido de autoridade, tem tom valorativo 

porque não é neutro, tem ideologia, remete a posições axiológicas e impõe sentidos. 

Não há possibilidade de neutralidade na sua constituição nem a criação de reações 

passivas. Assim, é uma instância de produção de sentidos na medida em que se 

cerca de parâmetros normatizadores e dialógicos para o contexto da formação 

docente.  

O contexto de produção da Resolução é prescritivo no intuito de 

alcançar determinado público com princípios estabelecidos, como a organização 

curricular, a sólida formação teórica e interdisciplinar dos profissionais, a integração 

entre teoria e prática, a interdisciplinaridade e o desenvolvimento de habilidades e 

competências. Cumpre-lhe também orientar o acompanhamento das inovações 

tecnológicas, evidenciando o seu aperfeiçoamento técnico e pedagógico. Dessa 

forma, tem o intuito de organizar, valorizar e melhorar a qualificação da formação 

docente no nível superior. 
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A Resolução que compõe o objeto de estudo dessa pesquisa é um 

documento de referência para as IES, uma vez que é considerada uma linha dorsal 

para a formulação dos projetos pedagógicos e dos currículos de formação docente. 

É um documento que ratifica princípios e busca contribuir para o aperfeiçoamento da 

formação. É produzido como parâmetro para os organizadores de cursos de 

formação docente; é balizador, norteia a organização e a implantação dos cursos e 

tem relevância juntamente com outros documentos que fazem parte dessas 

formulações. Segundo o Parecer CNE/CP nº 2/2015, que antecede a elaboração 

dessa Resolução e a fundamenta, “tais diretrizes contribuem, efetivamente, para o 

repensar da educação básica e suas políticas numa perspectiva de educação 

pautada na diversidade, direitos humanos e inclusão” (BRASIL, 2015b, p. 9). 

A partir de sua última reformulação expõe a necessidade de novas 

discussões sobre as concepções, os espaços e os conteúdos de formação e 

preocupação com o desenvolvimento profissional atualizado, dentre outras questões 

que têm implicações na formação e no exercício docente quando se pretende 

oferecer uma educação de qualidade. 

3.3 AS VOZES DIALÓGICAS DA RESOLUÇÃO 

Esta Resolução apresenta uma estreita relação entre os sujeitos, por 

meio do diálogo promovido pela enunciação, um ponto de tensão entre as vozes do 

eu e do outro, contexto de voz de um autor para os seus interlocutores. Dessa 

forma, pressupõe-se uma relação de intimidade entre os falantes e os ouvintes, pois 

a Resolução envolve sujeitos com objetivos comuns e vinculados aos processos 

educacionais de formação docente no nível da graduação. Nela ressoam vozes 

oficiais e sociais da educação brasileira, as quais são autorais e ideologicamente 

marcadas, pois o discurso direciona-se às comunidades acadêmica e escolar. Há, 

portanto, uma vinculação de vozes, IES, estados, escolas, alunos, famílias e 

professores. 

Na comunicação do documento, é possível visualizar que os sujeitos-

enunciadores (falantes) do discurso da Resolução consolidam os seus 

posicionamentos e se dirigem a um interlocutor (ouvinte) direto na interação 

discursiva. Assim, o dizer está internamente orientado e o núcleo tem a intenção de 

obter reações daquele para quem foi elaborado, o interlocutor, o qual, ao 

compreender os significados, ocupa posição responsiva e se torna respondente. Os 
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sentidos emergem nas e das relações dialógicas, estando inscritos nas vozes 

discursivas que constituem o enunciado e, consequentemente, o seu discurso. 

3.3.1 As vozes que normatizam os cursos de formação docente 

Os autores da Resolução são sujeitos ativos no discurso e possuem 

voz dominante. É essa posição ativa e avaliativa do sujeito que delimita a escolha 

dos meios linguísticos e dos gêneros de discurso para realizar o enunciado. Dessa 

forma, o sujeito autor do discurso entra em contato com a linguagem pela interação, 

ocupando uma determinada posição impregnada de valores perante uma ideia 

definida. 

A produção dessa Resolução é traçada no âmbito nacional pelos 

autores MEC, CNE e CP, liderada pela União e formulada com a participação de 

sujeitos interessados no contexto educacional de formação. Portanto, o seu 

conteúdo reflete e refrata o universo ideológico e social de esferas públicas 

educacionais. Dessa forma, a sua formulação se constitui em situação de apoio 

mútuo, pois a política nacional de formação de professores ancora-se em consensos 

construídos com os organismos normativos educacionais, existindo a cooperação e 

a colaboração de outros entes federativos e instituições, conforme descrito nas 

DCNs, 

A colaboração constante entre os entes federados na consecução dos 
objetivos da Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério 
da Educação Básica, articulada entre o Ministério da Educação (MEC), as 
instituições formadoras e os sistemas e redes de ensino e suas instituições. 
(BRASIL, 2015a, p.412) 

Dentro dessa perspectiva, fica evidente que a produção da Resolução 

é consenso de vozes coletivas que criam e sustentam o discurso do documento. As 

principais vozes produtoras do discurso são as das esferas públicas educacionais – 

do MEC, do CNE e de seu Conselho Pleno –, mas é possível perceber que há 

consonância com outras vozes indiretas, como as de níveis políticos, econômicos, 

governamentais, educacionais e técnico-científicos, pois o discurso faz parte de uma 

esfera pública educacional e a sua produção depende de outras reflexões e de elos 

com as legislações pertinentes em vigor, havendo, portanto, outras vozes que 

                                            
12 Vide na página 87. 



54 
 

aderem ao discurso, assim como há outras esferas inseridas no discurso da 

Resolução. 

Diante disso, o processo de produção é marcado por dialogicidade e 

alteridade, possui contexto social, ideológico e político, apreciação valorativa de 

várias instâncias de poder, inclusive do estado que detém o poder sobre esse nível 

de ensino, através de suas políticas públicas educacionais. 

A estrutura da Resolução é resultante da diversidade de pensamentos, 

demandas e anseios de sujeitos envolvidos com a formação docente em um espaço 

de lutas entre vozes de sujeitos autores que colocam em movimento contextos, 

convicções, percepções, posições e intenções para prescrever e normatizar um tipo 

de ensino como compromisso público de Estado, sempre em conformidade com as 

concepções que as pautam, como, por exemplo, a de que a educação tem que ter 

um efetivo padrão de qualidade a partir de bases científicas e técnicas sólidas. 

Portanto, os autores da Resolução são sujeitos que lhe atribuem sentidos, 

posicionando-se e interagindo dentro de um universo de valores permeado por 

vozes que defendem as suas posições ideológicas, o que resulta em uma arena de 

debates discursivos, pois ocorrem muitos estudos e discussões até a sua 

formatação final. 

Nessa expectativa, é possível perceber que as vozes dos sujeitos 

enunciadores são de autores esclarecidos e aptos, pois, segundo a Lei Nº 9.131, de 

24 de novembro de 1995 “os conselheiros exercem função de interesse público 

relevante, com precedência sobre quaisquer outros cargos públicos de que sejam 

titulares e, quando convocados [...]” (BRASIL, 1995, p. 1). Diante disso, é possível 

perceber uma voz de autoridade que assume o papel de apresentar novas normas 

mediante uma posição axiológica assumida. São sujeitos enunciadores que fazem a 

interpretação das legislações educacionais por meio das quais são orientados na 

elaboração dessa Resolução, atuando conscientemente na escolha dos 

procedimentos composicionais e dos recursos linguísticos com um querer-dizer 

específico. No processo, levam em conta os seus destinatários, os quais estão 

representados pelos diversos segmentos das instituições de ensino de nível superior 

e pelos profissionais responsáveis pela criação e gestão dos cursos de formação 

docente. 

Dessa forma, o MEC, o CNE e o CP configuram-se, em nosso estudo, 

como instâncias de poder educacional e centros organizadores da formação docente 
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em nível superior, sendo que o MEC é o principal mediador na tomada de decisões 

e nas deliberações, ou seja, o representante direto da criação, da gestão e da 

articulação com os sistemas de ensino e com as equipes de apoio que mantêm e 

procedem com a avaliação e o desenvolvimento dos cursos de formação de 

professores. 

3.3.2 As vozes sobre as IES que elaboram os currículos de formação 

O discurso da Resolução, objeto de estudo desta dissertação, está 

voltado para um interlocutor direto, representado pelos diversos segmentos das 

Instituições de Ensino Superior (IES) e pelos profissionais responsáveis pela criação 

e pela gestão dos cursos de formação docente, os quais não podem ser passivos, 

mas sujeitos ativo responsivo, que ocupam lugares e papéis sociais específicos, 

conforme a situação que lhes é outorgada. Para isso, adotam determinadas posturas 

de acordo com a situação concreta e real pela qual são orientados. São sujeitos que 

se reúnem para construir os projetos pedagógicos de formação e promover a 

implantação dos cursos nas IES mediante as orientações normativas das reformas 

educacionais definidas pelas DCNs, sob o olhar de uma legislação vigente. Isso fica 

estabelecido no artigo 4º da Resolução CNE/CP nº 2/2015: 

A instituição de educação superior que ministra programas e cursos de 
formação inicial e continuada ao magistério, respeitada sua organização 
acadêmica, deverá contemplar, em sua dinâmica e estrutura, a articulação 
entre ensino, pesquisa e extensão para garantir efetivo padrão de qualidade 
acadêmica na formação oferecida, em consonância com o Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI), o Projeto Pedagógico Institucional 
(PPI) e o Projeto Pedagógico de Curso (PPC). (BRASIL, 2015a, p. 513) 

A IES é o agente transformador da formação docente, pois cabe à 

ofertante do curso e à comissão constituída promover a construção de seus projetos 

pedagógicos de cursos articulados com as finalidades educacionais do MEC, 

envolvendo professores, servidores, técnico-administrativos, discentes e 

comunidade acadêmica em regime de colaboração, sendo que essa equipe participa 

do processo de elaboração, implementação, acompanhamento, avaliação e 

reelaboração dos projetos. 

Dessa forma, o currículo reflete interesses da IES juntamente com a 

sua comunidade e os seus valores determinados pelas normas que a regem, 
                                            
13 Vide na página 89. 



56 
 

sofrendo, assim, ações concretas de vários autores educativos, ou seja, o currículo 

torna-se de construção sociopedagógica, cultural e política, elaborado e reelaborado 

por autores com conhecimento das causas educacionais na graduação. Há, 

portanto, consenso nessa constituição, posicionamentos de valores diversos, 

conforme a ideologia dos autores e expressão dos anseios da instituição e das suas 

balizas educacionais de forma a garantir a qualidade do ensino. Nessa constituição, 

interagem os especialistas em educação e os representantes das IES, todos com 

vasto conhecimento de causas e expectativas. O resultado do processo ocorre a 

partir de um diálogo de vozes que promovem a interação entre todos os envolvidos, 

de modo a contribuir para o ensino, conforme as prerrogativas do MEC. 

As DCNs simulam um caráter democrático ao possibilitar que as IES 

construam projetos pedagógicos (PPCs) próprios, com certa flexibilização e grau de 

liberdade na seleção e na organização dos conteúdos da matriz curricular, 

respeitando, em princípio, a autonomia e a diversidade nacional, de acordo com a 

realidade educacional e sociocultural da região da formação docente, o que fica 

explicitado nos núcleos de conhecimentos a serem contemplados no currículo por 

meio do artigo 12º,  

Os cursos de formação inicial, respeitadas a diversidade nacional e a 
autonomia pedagógica das instituições, constituir-se-ão dos seguintes 
núcleos:  
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, que, atendendo às demandas sociais, oportunizará, 
entre outras possibilidades [...]. 
III - núcleo de estudos integradores para enriquecimento curricular, [...]. 
(BRASIL, 2015a, p. 9-1014) 

A Resolução traz um direcionamento para que as IES vinculem o 

conhecimento também às reais necessidades da população e ao meio social em que 

vivem os sujeitos egressos, pois considera que a realidade concreta dos sujeitos que 

dão vida ao currículo deve ser contextualizada no espaço e no tempo e atentos às 

características dos seus alunos, bem como nas diversas relações com a vida. 

Conforme a Resolução CNE/CP nº 2/2015, 
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 Vide nas páginas 94-96. 
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A realidade concreta dos sujeitos que dão vida ao currículo e às instituições 
de educação básica, sua organização e gestão, os projetos de formação, 
devem ser contextualizados no espaço e no tempo e atentos às 
características das crianças, adolescentes, jovens e adultos que justificam e 
instituem a vida da/e na escola, bem como possibilitar a reflexão sobre as 
relações entre a vida, o conhecimento, a cultura, o profissional do 
magistério, o estudante e a instituição. (BRASIL, 2015a, p. 215) 

Portanto, é nos atos de interlocução e formulação dos currículos e 

projetos da formação docente por equipes educacionais especializadas, que as 

relações dialógicas do enunciado estão estabelecidas e se cruzam dialogicamente, 

promovendo embates pela adesão acerca do que nele está prescrito, pois são os 

atos constitutivos da Resolução que potencializam essa construção por sujeitos 

interlocutores, que vão torná-lo mais próximo e possível de ser vivenciado pelos 

sujeitos em formação. 

3.3.3 As vozes sobre os sujeitos egressos da esfera acadêmica educacional  

O discurso da Resolução tem como interlocutores indiretos os sujeitos 

em formação docente, ou seja, os egressos dos cursos, os quais se beneficiam dos 

projetos de formação e lhes justificam a existência. Nesse contexto, são 

considerados ativos no processo de sua formação, porém não são sujeitos ativos do 

dizer, mas, na realidade, receptores do que é elaborado e executado pelas IES. 

Salientamos que as DCNs, além de reguladoras da formação docente, 

dimensionam também a expectativa social e ideológica acerca do que se espera do 

profissional docente, pois definem o projeto de formação como transformador de 

sujeitos para participação efetiva no desenvolvimento da educação e da sociedade. 

A Resolução dispõe, no artigo 3º, parágrafo 5º, inciso XI, sobre “a 

compreensão dos profissionais do magistério como agentes formativos da cultura e 

da necessidade de seu acesso permanente às informações, vivência e atualização 

culturais” (BRASIL, 2015a, p. 516), imprimindo, dessa forma, as expectativas 

formativas e o perfil almejado para formação de uma nova geração de egressos, 

composta por sujeitos intelectuais e inculturados, capazes de lidar com as 

adversidades atuais da profissão. Sobre isso, Bento (2008, p. 67) sugere que os 

futuros docentes “assumam progressivamente o papel de intelectuais, aptos, 

                                            
15 Vide na página 85. 
16 Vide na página 88. 
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esclarecidos e encorajados para intervir na discussão pública dos assuntos da sua 

área e dos problemas da vida e do mundo”. 

A formação no nível superior comporta muitos significados quando 

pensada em uma dimensão coletiva, como projeto formativo de sujeitos e como 

prioridade de um governo ou de contextos políticos e econômicos determinados por 

fontes financeiras colocadas à disposição dos sistemas de ensino e de formação 

inicial, contínua e permanente, pois, segundo as DCNs, a docência “se desenvolve 

entre conhecimentos científicos e culturais, nos valores éticos, políticos e estéticos 

inerentes ao ensinar e aprender, na socialização e na construção de conhecimentos, 

no diálogo constante entre diferentes visões de mundo” (BRASIL, 2015a, p. 217). 

Dessa forma, os egressos devem se pautar em valores e princípios éticos, e na 

compreensão da realidade social, cultural e econômica do seu meio, transformando 

a realidade com senso de responsabilidade e compromisso para o bem da 

sociedade. 

As DCNs apontam, no artigo 7º, que o egresso possua vasto repertório 

de informações e habilidades, e que o conhecimento seja bem “fundamentado em 

princípios de interdisciplinaridade, contextualização, democratização, pertinência e 

relevância social, ética e sensibilidade afetiva e estética” (BRASIL, 2015a, p. 718). 

Isso implica a apropriação de conhecimento permeado por projeto formativo com 

sólida base teórica e interdisciplinar, passível de refletir “a especificidade da 

formação docente, assegurando organicidade ao trabalho das diferentes unidades 

que concorrem para essa formação” (BRASIL, 2015a, p. 419). 

Bakhtin (2011, p. 361) nos alerta “que uma especificação estreita é 

estranha às melhores tradições da nossa ciência”, principalmente quando se trata de 

campos da cultura onde se impõem tarefas de grande importância e de muita 

urgência. Como é o caso da formação docente, essas tarefas ensejam um trabalho 

frutuoso, de intensidade e produtividade, de modo que não se pode, portanto, 

permitir que essas relações permaneçam em um campo fechado e de especificidade 

definida. 

Bento (2008) corrobora, afirmando que a formação docente não pode 

estar vinculada às doutrinas e à competência profissional de visão curta. A IES tem 

                                            
17 Vide na página 84. 
18 Vide na página 91. 
19 Vide na página 88. 
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que ter o cuidado de não promover uma formação inadequada e ineficiente e, assim, 

para atingir o objetivo de formação adequada do docente, os meios devem ser 

repensados, considerando que a qualidade e os objetivos serão alcançados por 

meio de uma matriz curricular bem elaborada. 

Destarte, as palavras, nos contextos acadêmicos de formação, 

assumem uma carga valorativa expressa por uma Resolução (deliberação) que as 

torna prescritivas e orientadoras. Esses contextos da formação colocam as IES em 

alerta, pois algumas se mantêm, predominantemente, em um formato tradicional que 

não contempla muitas das características consideradas na atualidade como 

inerentes à atividade docente. As DCNs trazem, em seu contexto, um desejo 

manifesto de que o egresso seja capacitado para desempenhar, de forma 

satisfatória, a sua profissão e que dê conta de toda a complexidade e da extrema 

significação que cerca tal profissão. 

Dessa forma, para que o professor egresso esteja em consonância 

com as mudanças intituladas pelas DCNs, precisa conduzir-se por referenciais éticos 

e legais, com a visão do importante papel social de ser educador; manter-se 

atualizado do ponto de vista científico, didático e profissional; desenvolver a 

investigação sobre os processos de ensinar e aprender; organizar projetos de ensino 

e difundir conhecimento; compreender, analisar e gerenciar situações de 

aprendizado; pautar a conduta profissional por critérios humanos e científicos; e ter 

atenção especial ao fazer docente, ao processo de formação e à prática pedagógica. 

CERNY et al. (2017, p. 299) afirma que “o fazer do professor no contexto da sua 

prática pedagógica, perpassa pelo seu processo de formação e das suas condições 

de trabalho”. Dessa forma, será capaz de exercer o seu conhecimento nas 

atividades profissionais de modo a interagir nos vários atos responsivos aos quais 

serão submetidos. 

3.3.4 As vozes sobre os sujeitos da esfera de formação escolar  

O discurso da Resolução tem como interlocutor indireto os sujeitos 

alunos que fazem parte da esfera de formação escolar, ou seja, para quem são 

direcionados e justificados todos os projetos de formação educacional “atentos às 
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características das crianças, adolescentes, jovens e adultos que justificam e 

instituem a vida da/e na escola” (BRASIL, 2015a, p. 220).  

O contexto das DCNs para a formação docente se volta para a esfera 

de formação escolar em vários momentos, “tendo em vista a abrangência e a 

complexidade da educação de modo geral e, em especial, a educação escolar 

inscrita na sociedade”, os projetos de formação devem ser contextualizados com 

esse objetivo, para a atuação profissional e a vivência escolar, “bem como 

possibilitar a reflexão sobre as relações entre a vida, o conhecimento, a cultura, o 

profissional do magistério, o estudante e a instituição” (BRASIL, 2015a, p. 221). 

O currículo de formação docente se efetiva por meio de construções 

voltadas para a realidade do contexto escolar de “educação de jovens e adultos, 

educação especial, educação profissional e técnica de nível médio, educação 

escolar indígena, educação do campo, educação escolar quilombola e educação a 

distância” (BRASIL, 2015a, p. 322), “a partir de compreensão ampla e 

contextualizada de educação e educação escolar, visando assegurar a produção e 

difusão de conhecimentos de determinada área” (BRASIL, 2015a, p. 323). Dessa 

forma, o currículo é o mediador entre a formação, a qualificação e o exercício da 

docência, sendo concebido como algo cultural que propicie o saber de forma 

articulada entre as IES e a educação básica. 

Estão explícitos, na Resolução, inúmeros trechos relacionados à esfera 

de formação escolar na qual se insere a atividade do futuro profissional docente: “em 

especial, a educação escolar inscrita na sociedade”; “a vinculação entre a educação 

escolar, o trabalho e as práticas sociais”; “o estudo do contexto educacional, 

envolvendo ações nos diferentes espaços escolares”; “o acesso e a permanência na 

escola”; “o planejamento e o projeto pedagógico da escola”; “os processos 

educativos escolares“; e “os problemas e os desafios da escola e do contexto onde 

ela está inserida”. 

Nesse contexto, a esfera de formação escolar é vista como um agente 

social, um espaço de diversidade, de democracia, de formação e informação, em 

que a aprendizagem de conteúdos deve facilitar a inserção do aluno nas questões 

sociais, no universo cultural e na formação de cidadãos capazes de atuar e conviver 

                                            
20 Vide na página 85. 
21 Vide na página 85. 
22 Vide na página 86. 
23 Vide na página 86-87. 
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bem em sociedade, isto é, de promover o desenvolvimento cognitivo e a 

socialização dos alunos num mundo em constante evolução. Segundo as DCNs, 

cabe à escola promover “a igualdade de condições para o acesso e a permanência 

na escola; a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; o pluralismo de ideias” (BRASIL, 2015a, p. 124). 

Dessa forma, disseminar o conhecimento e promover a formação integral do sujeito. 

Analisaremos, a seguir, a partir da perspectiva dialógica bakhtiniana e 

das DCNs, como se deve dar a formação do docente no que se refere ao trabalho 

com as tecnologias digitais, assim como, propor alguns princípios para uma proposta 

de ensino de tal ferramenta nas ações pedagógicas docentes. Refletiremos sobre os 

princípios normatizadores das DCNs que sustentam a organização curricular e os 

projetos de cursos de formação docente para o uso dessas tecnologias, assim 

como, os acentos de valor inseridos nelas para esse tema. 

3.3.5 As vozes sobre o uso das tecnologias digitais na formação docente  

As vozes do CNE, a partir do Parecer CNE/CP nº 2/2015, que 

antecedem e fundamentam a elaboração desta Resolução, sinaliza importantes 

considerações sobre o cenário de reformulação das políticas educacionais para a 

formação docente motivadas pelas mudanças nas políticas públicas, 

socioeconômicas e culturais promovidas pelo atual processo de globalização 

mundial que impacta a sociedade de modo geral. Conforme o Parecer CNE/CP nº 

2/2015: 

A partir da década de 1990, entre outros processos, as políticas públicas 
passam a serem orientadas por uma reforma de Estado, que engendra 
alterações substantivas nos padrões de intervenção estatal, redirecionando 
as formas de gestão e, consequentemente, as políticas públicas, 
particularmente, as políticas educacionais. Tais políticas passam por 
alterações importantes no mundo e no Brasil. (BRASIL, 2015b, p. 5) 

Ainda, consonante o CNE, no Parecer CNE/CP nº 2/2015, “no caso 

brasileiro, houve mudança na lógica das políticas educacionais e nos seus diversos 

espaços de decisão e efetivação” (BRASIL, 2015b, p. 5). Diante dessas alterações, 

intensas e de ordem mundial, promovidas pelas transformações tecnológicas, 

mercadológicas, culturais e sociais, comprova-se que as políticas de formação 
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docente no nível superior precisaram ampliar horizontes, adotar novas estratégias e 

melhorar a qualificação de seus profissionais para um mercado de trabalho 

contemporâneo, competitivo e comprometido com uma visão global de mundo, onde, 

por meio do desenvolvimento de novas tecnologias digitais tudo se integra, se 

comunica com tudo e todos. 

No conjunto de vozes do discurso do Parecer CNE/CP nº 2/2015, tais 

mudanças e transformações trouxeram a palavra “tecnologias” como uma das 

geradoras da ação do CNE. Entre outras palavras que ressoam sobre as novas 

políticas de formação docente, essa é tida como algo inadiável, um campo de 

sentidos novo e inovador.  

Conforme o Parecer CNE/CP nº 2/2015: 

Portanto, é possível listar as palavras geradoras da ação dos conselhos de 
educação [...] a quem a educação é centralidade social: formação, escola, 
ensino-aprendizagem, autonomia, direito e qualidade à educação, 
infraestrutura, política, tecnologias, base comum nacional (LDB). Essa 
geração de linguagem, debatida sistematicamente, pode gerar, por sua vez, 
um campo de sentidos novo e inovador para a política de formação tida, 
aqui, como inadiável. (BRASIL, 2015b, p. 4) 

Nesse contexto, está explícito que, a partir desses novos campos de 

sentidos, surgiram a preocupação e o esforço responsivo dos enunciadores, quanto 

à inclusão definitiva das tecnologias nas políticas de formação docente, isto está 

explicitado  

Desse modo, o discurso do documento enuncia um momento de 

transição para um currículo inovador, com ricos projetos de formação, conectado a 

um novo modelo social, histórico e cultural, pois a formação docente deve dialogar 

com parâmetros contemporâneos, alinhados ao século XXI, em que a comunicação 

e a interação se dão de forma intensa e rápida por meio do uso dos recursos das 

tecnologias digitais, principalmente da internet, de modo a influenciar diretamente 

nossas ações e decisões. 

Conforme destaca Cerny et al. (2017, p. 446):  

Tecnologias digitais, como qualquer outra tecnologia, são elementos 
constitutivos de práticas culturais e, portanto, sociais e históricas, 
engendram e são engendradas por elas. Nós atuamos sobre e com as 
tecnologias tanto quanto elas conformam e participam de nossas ações e 
decisões. 
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Sendo assim, diante dos recursos das tecnologias digitais, torna-se 

importante atentar-se aos elementos constitutivos e às dimensões culturais, éticas, 

sociais e históricas que essas mudanças provocam no ensino- aprendizagem, 

fazendo com que surjam novos paradigmas, novas formas de pensar, ensinar e 

aprender. Para Jenkins (2009), os recursos tecnológicos geram um processo que 

abre espaço para a mobilização da inteligência coletiva, que pode ser vista como 

uma fonte alternativa de poder midiático, a partir da qual o conhecimento é 

distribuído e acessível. 

Diante disso, é compreensível que as DCNs, na voz do CNE, 

proponham um novo cenário de formação educacional incluindo as tecnologias, uma 

vez que os sujeitos acadêmicos, futuros professores, passam por uma nova 

concepção de ensino e de cultura de convergência digital, e precisarão a todo tempo 

estar atentos e promoverem a inovação educacional, integrando as TICs como 

recurso didático-pedagógico em sua atuação. 

Analisemos, por meio do discurso reportado da Resolução CNE/CP nº 

2/2015, os posicionamentos e as orientações valorativas emitidas pelas vozes dos 

autores (CNE) aos seus interlocutores diretos (IES) para o nosso tema em estudo.  

É possível observar que a voz do CNE é uma voz oficial que clama por 

novas atitudes e posturas na formação, influenciada pelas ideologias sociais e 

realidades cotidianas enfrentadas pelos sujeitos em formação acadêmica e escolar, 

porém está explícito que não é uma voz totalmente impositiva, pois as DCNs 

permitem autonomia às IES e certa flexibilização na construção curricular. 

A Resolução CNE/CP nº 2/2015 dispõe, no artigo 2º, parágrafo 2º, que 

no exercício da docência, o profissional docente precisa ter sólida formação 

envolvendo o domínio e o manejo de conteúdos e metodologias, inclusive o do uso 

das tecnologias e inovações: 

§ 2º No exercício da docência, a ação do profissional do magistério da 
educação básica é permeada por dimensões técnicas, políticas, éticas e 
estéticas por meio de sólida formação, envolvendo o domínio e manejo de 
conteúdos e metodologias, diversas linguagens, tecnologias e inovações, 
contribuindo para ampliar a visão e a atuação desse profissional. (BRASIL, 
2015a, p. 325) 
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Dessa forma, “as diversas linguagens, tecnologias e inovações”, 

estrategicamente enunciadas, reforçam o acento de valor do CNE para a integração 

das tecnologias na formação, de forma a contribuir para a ampliação dos 

conhecimentos, logo, então, existem o reconhecimento e solicitações das políticas 

públicas educacionais para que esses conhecimentos sejam contemplados e 

aplicados nas esferas de formações acadêmica e escolar. Em consequência disso, 

fica implícito que a formação profissional docente precisa proporcionar e reavaliar 

suas formas de ensino no nível de graduação, no intuito de avançar e sintonizar-se 

com essas novas formas de viver e conviver na sociedade da informação e do 

conhecimento. 

O CNE deixa evidenciado no artigo 5º da Resolução CNE/CP nº 2/2015 

que a formação de profissionais do magistério deve assegurar a base comum 

nacional pautada pela concepção de educação como processo emancipatório e 

permanente, de modo a conduzir os egressos docentes ao seu desenvolvimento 

profissional. Assim, também aponta para o que se deve promover na formação 

inicial docente, inclusive sobre o uso das tecnologias e de dinâmicas pedagógicas: 

I - à integração e interdisciplinaridade curricular, dando significado e 
relevância aos conhecimentos e vivência [...]; 
II - à construção do conhecimento, valorizando a pesquisa e a extensão 
como princípios pedagógicos essenciais [...]; 
III - ao acesso às fontes nacionais e internacionais de pesquisa, ao material 
de apoio pedagógico de qualidade [...];  
IV - às dinâmicas pedagógicas que contribuam para o exercício profissional 
[...]; 
V - à elaboração de processos de formação do docente em consonância 
com as mudanças educacionais e sociais, acompanhando as 
transformações gnosiológicas e epistemológicas do conhecimento;  
VI - ao uso competente das tecnologias de informação e comunicação (TIC) 
para o aprimoramento da prática pedagógica e a ampliação da formação 
cultural dos(das) professores(as) e estudantes; 
VII - à promoção de espaços para a reflexão crítica sobre as diferentes 
linguagens e seus processos de construção [...]; 
VIII - à consolidação da educação inclusiva [...]; 
IX - à aprendizagem e ao desenvolvimento de todos(as) os(as) estudantes 
durante o percurso educacional por meio de currículo e atualização da 
prática docente que favoreçam a formação e estimulem o aprimoramento 
pedagógico das instituições. (BRASIL, 2015a, p. 626) 

Diante dessas atribuições, a voz do CNE carrega um querer dizer 

específico de orientação aos seus interlocutores (IES) sobre a construção do projeto 

formativo, no intuito de contribuir para o fortalecimento e aperfeiçoamento da 
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formação docente e do exercício profissional. Dentre os incisos citados desse artigo 

5º, analisaremos abaixo os que remetem ao uso dos recursos das tecnologias como 

recursos didático-pedagógicos: 

(1) o inciso V deixa explícito pela voz do CNE, que as IES devem ficar 

atentas para promover, na construção dos PPC, a elaboração de processos de 

formação docente em consonância com as mudanças educacionais e sociais, 

acompanhando as transformações que ocorrem no conhecimento. Diante disso, há a 

solicitação do CNE para que se criem oportunidades na dinâmica curricular a fim de 

que o acadêmico esteja em sintonia com seu fazer docente de forma atualizada e 

contextualizada, conforme as mudanças engendradas na sociedade. Conforme 

ratificado por Moran et al. (2013, p. 79), “a tecnologia precisa ser contemplada na 

prática pedagógica do professor, a fim de instrumentalizá-lo a agir e interagir com 

critérios, com ética e com visão transformadora”. 

(2) o inciso VI, institui para as IES, o compromisso institucional de que 

a formação conduza os egressos ao uso competente das Tecnologias de Informação 

e Comunicação (TICs). Diante disso, está explícito que os projetos de formação 

sejam pautados na vinculação dos usos dos recursos tecnológicos, pois os autores 

consideram que os futuros docentes devem se apropriar dessa competência no 

próprio processo formativo e em sua prática docente. 

(3) o inciso VII, considera que a IES, enquanto formadora, seja 

promotora de tempo e espaços para a reflexão crítica sobre as diferentes linguagens 

e seus processos de construção, disseminação e uso. Nesse contexto, as vozes do 

CNE deixam evidenciada a importância de se concederem momentos no currículo 

para a reflexão sobre os processos formativos que envolvem a ação docente, bem 

como para promover o aperfeiçoamento da consciência crítica a partir do diálogo, do 

confronto de ideias, de teorias e práticas que contribuam para o amadurecimento 

profissional, social, cognitivo, intelectual do acadêmico egresso. 

Dessa forma, consonante as vozes do CNE, os interlocutores diretos 

desse discurso, as IES e sua equipe docente são convocados a se tornarem 

agentes transformadores nos ambientes acadêmicos. Para tal, além de ensinar e de 

se articular com os envolvidos diretamente no processo de ensino e aprendizagem, 

é quem deve preparar de forma adequada, aqueles que estarão mobilizando a 

educação. Afinal, conforme sinaliza Moran et al. (2013, p. 151), o professor precisa 

ser preparado “com a disposição de ser uma ponte entre o aprendiz e sua 
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aprendizagem – não uma ponte estática, mas uma ponte rolante, que ativamente 

colabora para que o aprendiz alcance seus objetivos”. 

A Resolução versa, no artigo 7º, a partir do Parágrafo único, sobre a 

estruturação dos projetos pedagógicos dos cursos (PPC) de formação docente, 

sugerindo que as IES e seus interlocutores os construam em articulação com projeto 

de desenvolvimento institucional (PPI) e com o plano de desenvolvimento 

institucional (PDI) de modo que abranjam diferentes características e dimensões da 

iniciação à docência: 

I - estudo do contexto educacional, envolvendo ações nos diferentes 
espaços escolares, como salas de aula, laboratórios, bibliotecas, espaços 
recreativos e desportivos, ateliês, secretarias;  
II - desenvolvimento de ações que valorizem o trabalho coletivo, 
interdisciplinar e com intencionalidade pedagógica [...]; 
III - planejamento e execução de atividades nos espaços formativos 
(instituições de educação básica e de educação superior, agregando outros 
ambientes culturais, científicos e tecnológicos, físicos e virtuais que ampliem 
as oportunidades de construção de conhecimento) [...]; 
IV - participação nas atividades de planejamento [...]; 
V - análise do processo pedagógico e de ensino-aprendizagem [...]; 
VI - leitura e discussão de referenciais teóricos contemporâneos 
educacionais e de formação [...]; 
VII - cotejamento e análise de conteúdos que balizam e fundamentam as 
diretrizes curriculares para a educação básica [...]; 
VIII - desenvolvimento, execução, acompanhamento e avaliação de projetos 
educacionais, incluindo o uso de tecnologias educacionais e diferentes 
recursos e estratégias didático-pedagógicas [...]. (BRASIL, 2015a, p. 727) 

Tais atribuições defendidas pelo CNE, nas DCNs, são encaminhadas 

como referenciais para a composição dos projetos de curso. Dentre esses incisos 

citados, os incisos III e VIII fazem referências ao planejamento e ao desenvolvimento 

de atividades com o uso dos diferentes recursos das tecnologias digitais.  

A Resolução, no artigo 11º, assegura que a formação inicial docente 

requer projeto com identidade própria de curso de licenciatura e que nele sejam 

garantidas a flexibilização e a articulação do contexto educacional com os recursos e 

domínio das tecnologias: 

I - articulação com o contexto educacional, em suas dimensões sociais, 
culturais, econômicas e tecnológicas;  
II - efetiva articulação entre faculdades e centros de educação, institutos, 
departamentos e cursos de áreas específicas, além de fóruns de 
licenciatura;  
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III - coordenação e colegiado próprios que formulem projeto pedagógico e 
se articulem com as unidades acadêmicas envolvidas e, no escopo do PDI 
e PPI [...] 
IV - interação sistemática entre os sistemas [...] 
V - projeto formativo que assegure aos estudantes o domínio dos conteúdos 
específicos da área de atuação, fundamentos e metodologias, bem como 
das tecnologias;  
VI - organização institucional para a formação dos formadores [...] 
VII - recursos pedagógicos como biblioteca, laboratórios, videoteca, entre 
outros, além de recursos de tecnologias da informação e da comunicação, 
com qualidade e quantidade, nas instituições de formação;  
VIII - atividades de criação e apropriação culturais junto aos formadores e 
futuros professores. (BRASIL, 2015a, p. 928) 

Diante dessas atribuições, nos incisos I, V e VII, é possível perceber o 

posicionamento axiológico das vozes do CNE para o uso das tecnologias e de seus 

recursos.  

Sob esse viés, a prática pedagógica das tecnologias digitais torna-se 

princípio formativo para os cursos de formação inicial docente. Sendo que, uma 

formação docente de qualidade depende da elaboração dos seus projetos, assim 

como, do percurso formativo vivenciado pelos egressos. Por isso, toda a 

organicidade do processo formativo e a institucionalização do uso dos recursos das 

tecnologias digitais na formação devem ser direcionadas no sentido de suprir as 

exigências atuais das políticas educacionais, e no reconhecimento dos recursos 

tecnológicos como apoio à prática educativa ou formativa. 

Diante do exposto até aqui, cabe à IES, como órgão formador, a 

compreensão dos benefícios da educação interativa e a criação de condições 

concretas para que se possa garantir que as tecnologias digitais sejam inseridas 

efetivamente no ambiente de formação. Assim, está explícito que os interlocutores 

responsáveis (IES) pelos processos formativos devem adotar novas posturas e 

atitudes ao formularem os seus projetos de formação utilizando os princípios 

normativos da Resolução, em uma perspectiva crítica da sociedade e de como vive 

o ser humano, propiciando assim, uma reconfiguração dos ambientes de ensino com 

estímulos ao pensamento crítico, a participação e a integração do ensino 

aprendizagem. 

Diante desse contexto, é requerido do egresso a ampliação de 

conceitos e de conhecimento, para que ele saiba se colocar diante das várias vozes 

dos sujeitos alunos, na esfera escolar, após a formação. Sendo assim, a função 
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docente é convidada a conhecer os novos recursos tecnológicos, adaptar-se a eles, 

saber usá-los e compreendê-los pelo bem e evolução do processo de 

aprendizagem, conforme explicado por Moran, 

Esse cenário envolve totalmente o professor em sua função docente, 
colocando-o na contingência de conhecer novos recursos tecnológicos, 
adaptar-se a eles, usá-los e compreendê-los em prol de um processo de 
aprendizagem mais dinâmico e motivador para seus alunos. (MORAN; 
MASETTO; BEHRENS, 2013, p. 143) 

Dessa forma, o consenso enunciativo e dialógico das DCNs fortifica, do 

ponto de vista valorativo e apreciativo, o modelo de ensino para a formação inicial, 

não deixando lacunas quanto à real aplicação das tecnologias na formação dos 

docentes dos quais se exige a percepção de um juízo de valor emitido sobre essa 

prática, assim como, da existência de uma multiplicidade de sentidos em prol desse 

uso como parte integrante do processo educativo em uma perspectiva didático-

pedagógica. 

A seguir, em conformidade com as DCNs e com os objetivos deste 

estudo, vejamos alguns princípios de uma proposta de ensino para o uso de 

tecnologias nas ações pedagógicas docentes. 

3.3.5.1 Princípios para uma proposta de ensino com as tecnologias digitais 

Consonante com as vozes do CNE, os cursos de formação inicial 

docente devem ser organizados em áreas especializadas, por componente curricular 

ou campo de conhecimento e/ou interdisciplinar, de forma a englobar na formação a 

difusão do conhecimento científico, tecnológico e educacional. Sendo assim, 

vejamos por meio de alguns artigos da Resolução, o que pode ser proposto para a 

inserção das tecnologias na formação docente: 

(1) no artigo 7º, parágrafo único, inciso III, a voz do CNE solicita que se 

agregue a formação a “outros ambientes culturais, científicos e tecnológicos, físicos 

e virtuais que ampliem as oportunidades de construção de conhecimento” (BRASIL, 

2015a, p. 729). Dessa forma, verifica-se a solicitação de outros ambientes, inclusive 

dos tecnológicos e virtuais. Sendo assim, a utilização dos recursos de ambientes 

virtuais (AVA) e do ensino a distância (EAD) como apoio ao ensino-aprendizagem na 

formação podem e devem ser encaminhados.  
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Muitas IES têm adotado os ambientes virtuais para propagar o 

conhecimento, disponibilizando materiais e promovendo fóruns de discussões, no 

intuito de desenvolver propostas educacionais para estimular o aprender e o 

praticar. Vale ressaltar que o projeto de aprendizagem a distância efetiva-se 

baseado em princípios, em objetivos e na elaboração de produtos e serviços 

funcionais e atraentes. Assim, a produção e a disponibilização de materiais e 

conteúdos devem ser ordenadas em sequência que respeite as hierarquias 

conceituais internas da área de conhecimento e em estudo. 

Sendo assim, é importante refletir e reconhecer que o uso de 

ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) e que os recursos da EAD fazem parte 

das realidades educacionais, e que, como instrumentos de comunicação, informação 

e conhecimento podem contribuir para o processo ensino-aprendizagem. Dessa 

forma, apoiar-se nesses recursos e concepções, pode ajudar os participantes da 

educação a conhecer e a equilibrar tanto as necessidades de aprendizado, como as 

habilidades pessoais requisitadas para a formação. 

A EaD (educação a distância) veio para corrigir deficiências 

educacionais, promover a preparação profissional e cultural, subsidiar a qualificação 

e o aperfeiçoamento profissional das pessoas que não podem frequentar o ensino 

presencial ou mesmo para enriquecer esses ambientes. Conforme corrobora Moran 

et al. (2013, p. 63) “é uma opção cada vez mais importante para aprender ao longo 

da vida, para a formação continuada, para a aceleração profissional, para conciliar 

estudo e trabalho”. 

(2) no artigo 7º, inciso VIII, a voz do CNE solicita que se promovam, na 

formação, o “desenvolvimento, execução, acompanhamento e avaliação de projetos 

educacionais, incluindo o uso de tecnologias educacionais e diferentes recursos e 

estratégias didático-pedagógicas”. (BRASIL, 2015a, p. 730)  

Diante desse contexto, o futuro docente precisa aprender, desenvolver 

e praticar os recursos das tecnologias educacionais digitais. Sendo assim, a 

utilização das tecnologias educacionais digitais como recurso didático-pedagógico 

ou como disciplina podem e devem ser encaminhadas, pois a tecnologia 

educacional é considerada um meio gerador de aprendizagem. Assim é a relação 

entre as tecnologias e a educação.  
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Em vista disso, é uma área de conhecimento em que as tecnologias se 

submetem aos objetivos educacionais, a partir da utilização dos aparatos 

tecnológicos que promovem a melhoria na qualidade da educação. Tajra (2012) 

defende que a tecnologia educacional digital é uma maneira sistemática de elaborar, 

levar a cabo e avaliar os processos de aprendizagens, empregando combinações de 

recursos humanos e materiais para conseguir aprendizagens mais efetivas e 

eficientes. 

Dessa forma, todas as ferramentas com recursos digitais que apoiam o 

ensino aprendizagem fazem parte da tecnologia educacional digital. Sendo que, 

cada ferramenta tem suas potencialidades que podem ampliar conhecimentos, 

promover interações aliadas aos objetivos educacionais, apresenta-se como 

instrumento eficaz e adequado à realidade social e à cooperação, a partir de 

múltiplas práticas culturais, sociais e pedagógicas em apoio à construção do 

conhecimento. Logo, a educação não pode se privar dela. 

Corroborando com essa linha de entendimento, Romero (2008) afirma 

que a incorporação das tecnologias educacionais digitais na educação e, 

especificamente, no processo de ensino-aprendizagem exige três competências 

essenciais para a formação de professores: 

Competências tecnológicas: domínio de ferramentas de criações e 

aplicações com o uso da internet. 

Competências didáticas: capacidade de criar materiais e produzir 

tarefas relevantes para os alunos, de adaptação a novos formatos e processos de 

ensino, de produção de ambientes direcionados à autorregulação por parte do aluno 

e utilização de múltiplos recursos e possibilidades de exploração. 

Competências tutoriais: habilidades de comunicação, mentalidade 

aberta para novas propostas e sugestões, capacidade de adaptação a 

características e condições dos alunos e para acompanhar o processo de ensino-

aprendizagem. 

Dessa forma, as IES precisam levantar os principais aspectos que 

devem ser considerados pelos docentes para a preparação de aulas num ambiente 

atrativo e interacional, de modo a promover o uso e a apropriação tecnológica nos 

processos didático-pedagógicos, no intuito de aumentar as possibilidades de 

sucesso e facilitar o desenvolvimento da aprendizagem, preparando assim, o 
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docente para o ingresso nas novas culturas digitais integradas aos processos 

formativos. 

Sendo assim, é perceptível a apreciação valorativa do CNE, para que o 

curso de formação contemple o desenvolvimento das habilidades tecnológicas nos 

acadêmicos e, assim, enriqueça os ambientes de ensino aprendizagem de modo a 

difundir os diversos conhecimentos para o enfrentamento do docente na realidade 

cotidiana da sala de aula.  

(3) no artigo 8º, inciso V, está destacado que o egresso deve ter o 

“domínio das tecnologias de informação e comunicação para o desenvolvimento da 

aprendizagem” (BRASIL, 2015a, p. 831). Dessa forma, há o reconhecimento do CNE, 

para que a internet seja usada como fonte e apoio para o conhecimento 

educacional.  

O movimento em direção à utilização da rede mundial de 

computadores, disseminado na sociedade, é parte das mudanças socioculturais dos 

últimos anos, as quais têm atingido setores da educação: é uma revolução 

tecnológica sem antecedentes. Conforme ressalta Moran et al. (2013), há um 

diálogo e contextos novos permeados por informações e integrações possíveis que 

impactam a educação escolar, os quais não podem ser ignorados. 

Há um diálogo crescente, muito novo e rico entre o mundo físico e o 
chamado mundo digital, com suas múltiplas atividades de pesquisa, lazer, 
de relacionamento e outros serviços e possibilidades de integração entre 
ambos, que impactam profundamente a educação escolar e as formas de 
ensinar e aprender a que estamos habituados. (MORAN; MASETTO; 
BEHRENS, 2013, p. 14) 

Sendo assim, o uso da internet é uma oportunidade para construir 

processos formativos inovadores e permanentes. Tajra (2012), afirma que a internet 

pode ser uma grande aliada para atingir o sucesso educacional e a promoção de um 

tipo de educação com visão de futuro. Para Cerny, a internet está à disposição dos 

diversos segmentos educacionais, gerando a cada dia novas significações: “As 

redes sociais, para o bem ou mal, são veículos poderosos na criação/disseminação 

de informação e conteúdos, fazendo significar determinados fenômenos” (CERNY et 

al., 2017, p. 28). Esse entendimento é também corroborado por Moran et al. (2013, 

p. 106), quando afirma que “o uso da internet com critério pode tornar-se um 
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instrumento significativo para o processo educativo em seu conjunto. [...] propicia a 

criação de ambientes ricos, motivadores, interativos, colaborativos e cooperativos”. 

Sendo assim, a internet é considerada uma rede de infinitas 

possibilidades para a educação, porém, o uso desenfreado e a apropriação dos 

recursos midiáticos pelos alunos requerem cuidados, impõem novos desafios à 

formação do professor, levando-nos à reflexão sobre os percursos formativos do 

ensino tradicional e os do contemporâneo, conforme explica Moran et al., 

Só que as tecnologias móveis, que chegam às mãos de alunos e 
professores, trazem desafios imensos de como organizar esses processos 
de forma interessante, atraente e eficiente dentro e fora da sala de aula, 
aproveitando o melhor de cada ambiente, presencial e digital. (MORAN; 
MASETTO; BEHRENS, 2013, p. 13) 

Subentende-se nesse diálogo, que o acadêmico, futuro professor, 

precisa se adaptar ao uso dessas novidades tecnológicas, pois, essas aportam 

como grandes ferramentas midiáticas e possibilidades para disseminar 

conhecimento, porém, aportam também com perigos e limitações e o professor 

precisa ter conhecimento de causa para dar-lhes espaços e fazer as intervenções 

quando for o responsável pela mediação do conhecimento. Jenkins (2009) chama a 

atenção para os riscos que se correm com a amarração improvisada entre diferentes 

tecnologias midiáticas: “Quando as pessoas assumem o controle das mídias, os 

resultados podem ser maravilhosamente criativos; podem ser também uma má 

notícia para todos os envolvidos”. (JENKINS, 2009, p. 45) 

Sendo assim, os docentes necessitam estar em constante atualização, 

pois essas mudanças trazem conhecimento, mas também novos problemas e 

desafios para os educadores, o que os obriga a repensar as tendências que as 

vozes das DCNs estão imprimindo. Conforme corrobora Cerny, 

Pensando na escola, esta tem enfrentado muitas dificuldades quanto a 
inclusão das TDIC no espaço escolar, pois não basta apenas inserir as 
tecnologias digitais no ambiente educacional, é necessário que aos 
professores sejam oferecidos cursos de capacitação para o uso das TDIC 
não somente de forma instrumental, mas de forma que os conteúdos ao 
serem ensinados pelos professores e apreendidos pelos alunos possam ser 
interiorizados não de forma branda, mas de forma conscientizada e crítica. 
(CERNY, 2017, p. 484) 

Dessa forma, os professores precisam ter habilidade para visualizar e 

compreender o que os alunos estão consumindo nas redes sociais, pois, muitas 

informações são disseminadas: tanto, informações verdadeiras como falsas, e até 
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mesmo equivocadas, inadequadas ao ensino ou de pouca utilização aos princípios 

educacionais. 

(4) no artigo 11º, há a solicitação do CNE para que se garanta nas 

instituições de formação a incorporação de “recursos pedagógicos como biblioteca, 

laboratórios, videoteca, entre outros, além de recursos de tecnologias da informação 

e da comunicação, com qualidade e quantidade” (BRASIL, 2015a, p. 932). Dessa 

forma, há a solicitação de instalações físicas e o provimento dessas ferramentas que 

podem apoiar a formação e as diferentes ações pedagógicas. 

(5) no artigo 13º, parágrafo 2º, é solicitado que os cursos de formação 

garantam “nos currículos conteúdos específicos da respectiva área de conhecimento 

ou interdisciplinares, seus fundamentos e metodologias, bem como conteúdos 

relacionados aos fundamentos da educação [...]” (BRASIL, 2015a, p. 1133). 

Diante desse contexto, em consonância com os enunciadores, a 

inserção das tecnologias digitais ou TICs na grade curricular de formação pode ser 

encaminhada como disciplina, ou ser tratada como parte dos temas integradores de 

ensino ou como práticas formativas, isto é, abranger um campo específico e/ou ser 

usada de forma interdisciplinar. Dessa forma, as disciplinas de fundamentação 

teórica, além de tratarem de um saber específico, podem versar sobre outros 

conhecimentos, inclusive integrar os recursos das novas tecnologias para atingir os 

objetivos da educação. Sendo assim, as TICs não devem ser tratadas apenas como 

forma de repassar conteúdos e informações. 

(6) no artigo 13º, parágrafo 3º, consonante as DCNs, a formação deve 

garantir “ao longo do processo, efetiva e concomitante relação entre teoria e prática, 

ambas fornecendo elementos básicos para o desenvolvimento dos conhecimentos e 

habilidades necessários à docência”. (BRASIL, 2015a, p. 1134) 

Sendo assim, a posição valorativa dos enunciadores sugere que a 

matriz curricular seja construída de forma articulada e coerente, entre teoria e 

prática. Sendo que a prática não seja tratada isolada da teoria, e nem nos limites 

das disciplinas, mas em uma articulação integradora para promover e facilitar a 

obtenção dos conhecimentos. Assim, se torna importante que o futuro professor 

experimente, como aluno, o desenvolvimento das várias habilidades solicitadas para 
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a sua atuação profissional, inclusive o uso das TICs de forma integrada aos vários 

conhecimentos necessários à formação, pois na dimensão das competências 

fundamentais de uma cultura tecnológica, o professor precisa estar atento a sua 

formação, adaptação e saber usar esses recursos a favor do contexto atual 

educacional. 

Dessa forma, além de saber lidar com diferentes saberes em sala de 

aula, o professor precisa dominar o uso das ferramentas tecnológicas, ter habilidade 

para integrar as tecnologias no processo ensino-aprendizagem e, assim, saber fazer 

escolhas conscientes e acompanhar os diferentes processos de ensino. Moran et al. 

(2013, p. 103) ressalta que “a tecnologia está a serviço do homem e pode ser 

utilizada como ferramenta para facilitar o desenvolvimento de aptidões para atuar 

como profissional na sociedade do conhecimento”. Assim, ser facilitador para a 

inovação e o desenvolvimento vinculados ao conhecimento. 

Diante desse estudo, considerando os diálogos entre autores e seus 

interlocutores, é possível compreender os sentidos velados nessa polêmica, em 

plenos e constantes desdobramentos. O potencial da cibercultura e das mídias não 

podem ser subutilizados na educação, tampouco na formação docente, uma vez que 

são necessários investimentos e investigações para que esses recursos garantam o 

desenvolvimento das práticas educacionais do docente. 

Dessa forma, compreende-se que a formação docente será efetiva e 

de qualidade, quando os interlocutores diretos da formação, entenderem o propósito 

das DCNs, refletirem sobre suas atitudes, condutas e práticas, formar uma 

consciência e um forte desejo de adaptação ao campo das novidades, 

reconhecendo que os recursos das tecnologias digitais estão à disposição e podem 

ser potencialidades, isto é, se usadas de forma centrada nos objetivos educacionais 

como instrumentos de aprendizagem que podem revolucionar as práticas 

pedagógicas. 

Destarte, os interlocutores diretos desse discurso, as IES precisam 

entender a sua missão e assumir o papel de comunidade acadêmica e centro de 

aprendizagem, isto é, compreender que ensinar e aprender devem ser instrumentos 

de modelação da vida com comprometimento ético e cultural. Conforme ratifica 

Bento, 



75 
 

A missão da instituição é de formação e investigação obriga-se obviamente 
a ir além da ciência, da difusão e da criação do saber, impele-se a integrar-
se no elenco de desejos, esforços e instrumentos de modelação da vida, na 
esteira do comprometimento ético e cultural. (BENTO, 2008, p. 7) 

Finalizando, estamos convencidos de que tal formação não deve 

permanecer em descompasso com uma sociedade, a qual é marcada fortemente por 

comunicação, interação e muitas informações, sem haver, para isso, o preparo 

adequado dos futuros docentes. 

Convidamos os interlocutores desse discurso, o futuro docente e as 

IES, para um desdobramento de olhares em relação àquilo que lhes é instituído, 

tanto quanto os convidamos a imergir nas reflexões sobre a formação, as quais 

permanecerão ao longo do tempo. Usar tecnologias digitais e seus recursos requer 

preparação, mobilização, bem como colocar em ação os conhecimentos 

indispensáveis para tal desempenho. 

A partir dos posicionamentos axiológicos dos sujeitos autores, são 

absolutamente importantes revisão, atualização e aperfeiçoamento dos projetos 

pedagógicos e dos currículos para a formação docente, em face das novas 

exigências das DCNs que estão em vigor desde julho de 2017. Isso, para que não 

se comprometa a qualidade da formação e as IES que ainda não fizeram suas 

adaptações. Apesar de não haver a obrigatoriedade do uso dos recursos das 

tecnologias no currículo, devido à flexibilização curricular, está evidenciada a 

necessidade de sua integração e real aplicação nos contextos educacionais. 

Por fim, a seguir destacaremos nossas considerações finais, fechando 

os pontos levantados nesta investigação.  
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CONCLUSÃO 

 

 

Nossa investigação orientou-se pela perspectiva metodológica de 

Bakhtin e de seu Círculo, amparada na concepção ampla de enunciados, gêneros 

discursivos, esferas e dialogismo. Para tanto, dedicou-se ao estudo da constituição 

da Resolução CNE/CP nº 2/2015 como documento oficial normativo, e dos gêneros 

do discurso, bem como das relações dialógicas travadas com a formação inicial 

docente para o uso das tecnologias digitais. 

A ideia do discurso verbalizado na Resolução CNE/CP nº 2/2015 está 

alicerçada em uma educação de qualidade cujo a formação docente seja construída 

em bases científicas e com técnicas sólidas, capaz de promover elevado padrão 

acadêmico, científico, tecnológico e cultural. Destaca-se, ainda, a perspectiva de que 

o ensino deve estar comprometido com a democratização social e cultural, 

garantindo aos futuros docentes o acesso aos saberes necessários para o exercício 

profissional e a efetiva participação na sociedade. 

Diante das múltiplas perspectivas e olhares da Resolução CNE/CP nº 

2/2015, e, à luz das reflexões de Bakhtin e seu Círculo que tornaram possível essa 

análise, ficou evidenciado que: 

(1) As DCNs correspondem a um documento oficial normativo, o que 

se verificou pela análise do conteúdo temático, pela forma composicional e pelo 

estilo. Caracteriza-se, assim, como uma espécie do gênero discursivo normativo, o 

qual se insere na classificação dos gêneros secundários porque possui situação 

comunicacional complexa e formal e tem a função de normatizar e regular os cursos 

de formação docente brasileiros, no nível superior. 

(2) O gênero do discurso normativo possui forma padronizada porque 

não comporta um estilo individual já que é um gênero extremamente estável e 

prescritivo. Como o destinatário do enunciado oficial é toda uma comunidade da 

esfera educacional, o diálogo é difuso e as relações dialógicas se estabelecem em 

um alto grau de distanciamento entre quem prescreve e quem recebe a orientação 

normativa. 
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(3) O discurso dessa Resolução remete à voz de uma alta esfera 

pública educacional (MEC/CNE/CP) que oficialmente o produz e o distribui, de modo 

que tal discurso circula nas esferas educacionais de formação docente e escolar e é 

por elas consumido. Assim, seu conteúdo reflete e refrata o universo ideológico e 

social de esferas públicas educacionais, pois, conforme a teoria bakhtiniana, os 

enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de uma dada esfera.  

(4) A produção dessa Resolução é um consenso de vozes coletivas 

que criam e sustentam os discursos do documento. Assim, as principais vozes 

produtoras do discurso são das esferas públicas educacionais – do MEC, do CNE e 

de seu Conselho Pleno – mas, foi possível perceber a consonância com outros 

interlocutores, como as vozes das IES, dos sujeitos egressos dos cursos de 

formação docente, bem como as dos alunos e professores da esfera escolar. Essas, 

entre outras que poderiam ser suscitadas neste estudo. 

(5) As vozes dos autores da Resolução são de sujeitos ativos no 

discurso, pois possuem voz dominante sobre a produção, ocupando posição 

impregnada de valores perante uma ideia definida, num contexto de perspectivas 

social, ideológica, cultural e histórica.  

(6) O discurso da Resolução está direcionado para um interlocutor 

direto, representado pelos diversos segmentos das Instituições de Ensino Superior 

(IES) e pelos profissionais responsáveis pela criação e pela gestão dos cursos de 

formação docente. Esses profissionais não podem ser passivos, mas sujeitos ativos 

responsivos, que ocupam lugares e papéis sociais específicos, conforme a situação 

que lhes é outorgada. Para isso, eles adotam determinadas posturas de acordo com 

a situação concreta e real pela qual são orientados. São sujeitos que se reúnem 

para construir os projetos pedagógicos de formação e promover a implantação dos 

cursos nas IES mediante as orientações normativas das reformas educacionais 

definidas pelas DCNs, sob o olhar de uma legislação vigente. 

(7) O discurso da Resolução, também, se direciona a interlocutores 

indiretos, são os sujeitos em formação docente, ou seja, os egressos dos cursos que 

fazem parte da esfera acadêmica educacional, os quais se beneficiam dos projetos 

de formação e justificam tal existência. Também se direciona aos sujeitos alunos 

que fazem parte da esfera de formação escolar, para quem são direcionados e 

justificados todos os projetos de formação docente. 
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(8) O contexto enunciativo das DCNs assume o papel de formar 

docentes para o mundo globalizado e contemporâneo, pois apresentam diversos 

princípios e possibilidades com tal finalidade, reafirmando as nossas preocupações 

com as questões educacionais e as convergências digitais atuais. Cabem às IES e 

professores responsáveis pela organização dos cursos ouvirem e compreenderem 

as vozes da Resolução. Apesar de não haver a obrigatoriedade do uso dos recursos 

das tecnologias no currículo, devido a autonomia das IES quanto a flexibilização 

curricular, está evidenciada a necessidade de sua integração e real aplicação nos 

contextos educacionais. O fato é que o uso dos recursos tecnológicos só terá 

sentido se promover a mediação do conhecimento, pois o ensino aprendizagem é o 

objetivo central de qualquer formação, uma vez que trata do desenvolvimento 

existencial do ser humano para a vivência em sociedade.  

A partir das análises foi possível perceber que existe a preocupação, 

por parte do MEC/CNE, quanto à implantação dos recursos das tecnologias digitais 

nos ambientes de formação docente, assim como foi possível compreender a 

responsabilidade da formulação de projetos pedagógicos e currículos pelas IES com 

propostas curriculares que, de fato, cumpram o que propõem as DCNs.  

Os aspectos levantados e analisados no contexto das DCNs ratificam a 

nossa hipótese inicial, de que há a necessidade de pensar e planejar novos rumos 

para a formulação de práticas pedagógicas inovadoras, isto é, antenadas com as 

realidades em constante evolução para o uso das tecnologias digitais nos ambientes 

de formação acadêmica e escolar.  

Enfim, diante da investigação, verificamos, conforme as reflexões do 

filósofo e pensador russo, que o sujeito não é submisso às estruturas sociais 

tampouco sua subjetividade é autônoma em relação à sociedade. O homem está a 

serviço das tecnologias enquanto essa deveria apenas servi-lo, portanto, cabem ao 

homem o conhecimento, o discernimento, a compreensão, a utilização das 

ferramentas a seu favor e as escolhas responsáveis. Assim, Bakhtin nos traz 

conjuntos de reflexões sobre as nossas escolhas e sobre o ato de existir humano, 

pois, para ele, precisamos participar do diálogo da vida e nos posicionarmos quanto 

às novas possibilidades que surgem e fazem parte da evolução, no simpósio 

universal da existência humana. 

Sendo assim, pelo viés bakhtiniano, não podemos nos calar diante de 

tantas transformações, informações e inquietações pelas quais passam a formação 
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docente contemporânea. Diante disso, o nosso propósito foi criar reflexões e 

condições para que as vozes vinculadas à educação, às instituições de ensino 

superior e aos docentes passem a considerar o contexto digital como possibilidade 

para que se possam orquestrar novas estratégias para o contexto educacional atual. 

Os apontamentos e reflexões elaborados aqui não dão conta de 

responder a todas as questões que são suscitadas pelo discurso das DCNs, mas, 

nesse percurso, procuramos considerar as vozes dos sujeitos envolvidos, 

principalmente as dos professores e alunos, as quais demonstram inquietações e 

esperam respostas dos envolvidos para uma educação de qualidade bem alinhada 

com a modernidade. 
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ANEXO 

 

 

ANEXO A - RESOLUÇÃO CNE/CP nº 2/2015 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

CONSELHO PLENO 

RESOLUÇÃO Nº 2, DE 1º DE JULHO DE 2015 (*)35 (**) (***)  

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.  

O Presidente do Conselho Nacional de Educação, no uso de suas 
atribuições legais e tendo em vista o disposto na Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 
1995, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei nº 11.494, de 20 de junho de 
2007, Lei nº 11.502, de 11 de julho de 2007, Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, 
Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013, Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, 
observados os preceitos dos artigos 61 até 67 e do artigo 87 da Lei nº 9.394, de 
1996, que dispõem sobre a formação de profissionais do magistério, e considerando 
o Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009, as Resoluções CNE/CP nº 1, de 18 de 
fevereiro de 2002, CNE/CP nº 2, de 19 de fevereiro de 2002, CNE/CP nº 1, de 15 de 
maio de 2006, CNE/CP nº 1, de 11 de fevereiro de 2009, CNE/CP nº 3, de 15 de 
junho de 2012, e as Resoluções CNE/CEB nº 2, de 19 de abril de 1999, e CNE/CEB 
nº 2, de 25 de fevereiro de 2009, as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 
Básica, bem como o Parecer CNE/CP nº 2, de 9 de junho de 2015, homologado por 
Despacho do Ministro de Estado da Educação publicado no Diário Oficial do União 
de 25 de junho de 2015, e  

                                            
(*) Resolução CNE/CP nº 2/2015. Diário Oficial da União, Brasília, 2 de julho de 2015 – Seção 1 – pp. 8-12.   

(**) Retificação publicada no DOU de 3/7/2015, Seção 1, p. 28: Na Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho 
de 2015, publicada no Diário Oficial da União de 2/7/2015, Seção 1, pp. 8-12, no Art. 17, § 1º, p. 11, onde 
se lê: "II - atividades ou cursos de extensão, oferecida por atividades formativas diversas, em consonância 
com o projeto de extensão aprovado pela instituição de educação superior formadora;", leia-se: "III - 
atividades ou cursos de extensão, oferecida por atividades formativas diversas, em consonância com o 
projeto de extensão aprovado pela instituição de educação superior formadora;".  
(***) Alterada pela Resolução CNE/CP nº 1, de 9 de agosto de 2017.   
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CONSIDERANDO que a consolidação das normas nacionais para a 
formação de profissionais do magistério para a educação básica é indispensável 
para o projeto nacional da educação brasileira, em seus níveis e suas modalidades 
da educação, tendo em vista a abrangência e a complexidade da educação de modo 
geral e, em especial, a educação escolar inscrita na sociedade;  

CONSIDERANDO que a concepção sobre conhecimento, educação e 
ensino é basilar para garantir o projeto da educação nacional, superar a 
fragmentação das políticas públicas e a desarticulação institucional por meio da 
instituição do Sistema Nacional de Educação, sob relações de cooperação e 
colaboração entre entes federados e sistemas educacionais;  

CONSIDERANDO que a igualdade de condições para o acesso e a 
permanência na escola; a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a 
cultura, o pensamento, a arte e o saber; o pluralismo de ideias e de concepções 
pedagógicas; o respeito à liberdade e o apreço à tolerância; a valorização do 
profissional da educação; a gestão democrática do ensino público; a garantia de um 
padrão de qualidade; a valorização da experiência extraescolar; a vinculação entre a 
educação escolar, o trabalho e as práticas sociais; o respeito e a valorização da 
diversidade étnico-racial, entre outros, constituem princípios vitais para a melhoria e 
democratização da gestão e do ensino;  

CONSIDERANDO que as instituições de educação básica, seus 
processos de organização e gestão e projetos pedagógicos cumprem, sob a 
legislação vigente, um papel estratégico na formação requerida nas diferentes 
etapas (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio) e modalidades da 
educação básica;  

CONSIDERANDO a necessidade de articular as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Formação Inicial e Continuada, em Nível Superior, e as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Básica;  

CONSIDERANDO os princípios que norteiam a base comum nacional 
para a formação inicial e continuada, tais como: a) sólida formação teórica e 
interdisciplinar; b) unidade teoria-prática; c) trabalho coletivo e interdisciplinar; d) 
compromisso social e valorização do profissional da educação; e) gestão 
democrática; f) avaliação e regulação dos cursos de formação;  

CONSIDERANDO a articulação entre graduação e pós-graduação e 
entre pesquisa e extensão como princípio pedagógico essencial ao exercício e 
aprimoramento do profissional do magistério e da prática educativa;  

CONSIDERANDO a docência como ação educativa e como processo 
pedagógico intencional e metódico, envolvendo conhecimentos específicos, 
interdisciplinares e pedagógicos, conceitos, princípios e objetivos da formação que 
se desenvolvem entre conhecimentos científicos e culturais, nos valores éticos, 
políticos e estéticos inerentes ao ensinar e aprender, na socialização e construção 
de conhecimentos, no diálogo constante entre diferentes visões de mundo;  

CONSIDERANDO o currículo como o conjunto de valores propício à 
produção e à socialização de significados no espaço social e que contribui para a 
construção da identidade sociocultural do educando, dos direitos e deveres do 
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cidadão, do respeito ao bem comum e à democracia, às práticas educativas formais 
e não formais e à orientação para o trabalho;  

CONSIDERANDO a realidade concreta dos sujeitos que dão vida ao 
currículo e às instituições de educação básica, sua organização e gestão, os 
projetos de formação, devem ser contextualizados no espaço e no tempo e atentos 
às características das crianças, adolescentes, jovens e adultos que justificam e 
instituem a vida da/e na escola, bem como possibilitar a reflexão sobre as relações 
entre a vida, o conhecimento, a cultura, o profissional do magistério, o estudante e a 
instituição;  

CONSIDERANDO que a educação em e para os direitos humanos é 
um direito fundamental constituindo uma parte do direito à educação e, também, 
uma mediação para efetivar o conjunto dos direitos humanos reconhecidos pelo 
Estado brasileiro em seu ordenamento jurídico e pelos países que lutam pelo 
fortalecimento da democracia, e que a educação em direitos humanos é uma 
necessidade estratégica na formação dos profissionais do magistério e na ação 
educativa em consonância com as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos 
Humanos;  

CONSIDERANDO a importância do profissional do magistério e de sua 
valorização profissional, assegurada pela garantia de formação inicial e continuada, 
plano de carreira, salário e condições dignas de trabalho;  

CONSIDERANDO o trabalho coletivo como dinâmica político-
pedagógica que requer planejamento sistemático e integrado,  

 
Resolve:  

 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 1º Ficam instituídas, por meio da presente Resolução, as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada em Nível Superior de 
Profissionais do Magistério para a Educação Básica, definindo princípios, 
fundamentos, dinâmica formativa e procedimentos a serem observados nas 
políticas, na gestão e nos programas e cursos de formação, bem como no 
planejamento, nos processos de avaliação e de regulação das instituições de 
educação que as ofertam.  

§ 1º Nos termos do § 1º do artigo 62 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB), as instituições formadoras em articulação com os 
sistemas de ensino, em regime de colaboração, deverão promover, de maneira 
articulada, a formação inicial e continuada dos profissionais do magistério para 
viabilizar o atendimento às suas especificidades nas diferentes etapas e 
modalidades de educação básica, observando as normas específicas definidas pelo 
Conselho Nacional de Educação (CNE).  

§ 2º As instituições de ensino superior devem conceber a formação 
inicial e continuada dos profissionais do magistério da educação básica na 
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perspectiva do atendimento às políticas públicas de educação, às Diretrizes 
Curriculares Nacionais, ao padrão de qualidade e ao Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Superior (Sinaes), manifestando organicidade entre o seu Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI), seu Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e 
seu Projeto Pedagógico de Curso (PPC) como expressão de uma política articulada 
à educação básica, suas políticas e diretrizes.  

§ 3º Os centros de formação de estados e municípios, bem como as 
instituições educativas de educação básica que desenvolverem atividades de 
formação continuada dos profissionais do magistério, devem concebê-la atendendo 
às políticas públicas de educação, às Diretrizes Curriculares Nacionais, ao padrão 
de qualidade e ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), 
expressando uma organicidade entre o seu Plano Institucional, o Projeto Político 
Pedagógico (PPP) e o Projeto Pedagógico de Formação Continuada (PPFC) através 
de uma política institucional articulada à educação básica, suas políticas e diretrizes.  

Art. 2º As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e 
Continuada em Nível Superior de Profissionais do Magistério para a Educação 
Básica aplicam-se à formação de professores para o exercício da docência na 
educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio e nas respectivas 
modalidades de educação (Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, 
Educação Profissional e Tecnológica, Educação do Campo, Educação Escolar 
Indígena, Educação a Distância e Educação Escolar Quilombola), nas diferentes 
áreas do conhecimento e com integração entre elas, podendo abranger um campo 
específico e/ou interdisciplinar.  

§ 1º Compreende-se a docência como ação educativa e como 
processo pedagógico intencional e metódico, envolvendo conhecimentos 
específicos, interdisciplinares e pedagógicos, conceitos, princípios e objetivos da 
formação que se desenvolvem na construção e apropriação dos valores éticos, 
linguísticos, estéticos e políticos do conhecimento inerentes à sólida formação 
científica e cultural do ensinar/aprender, à socialização e construção de 
conhecimentos e sua inovação, em diálogo constante entre diferentes visões de 
mundo.  

§ 2º No exercício da docência, a ação do profissional do magistério da 
educação básica é permeada por dimensões técnicas, políticas, éticas e estéticas 
por meio de sólida formação, envolvendo o domínio e manejo de conteúdos e 
metodologias, diversas linguagens, tecnologias e inovações, contribuindo para 
ampliar a visão e a atuação desse profissional.  

Art. 3º A formação inicial e a formação continuada destinam-se, 
respectivamente, à preparação e ao desenvolvimento de profissionais para funções 
de magistério na educação básica em suas etapas – educação infantil, ensino 
fundamental, ensino médio – e modalidades – educação de jovens e adultos, 
educação especial, educação profissional e técnica de nível médio, educação 
escolar indígena, educação do campo, educação escolar quilombola e educação a 
distância – a partir de compreensão ampla e contextualizada de educação e 
educação escolar, visando assegurar a produção e difusão de conhecimentos de 
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determinada área e a participação na elaboração e implementação do projeto 
político-pedagógico da instituição, na perspectiva de garantir, com qualidade, os 
direitos e objetivos de aprendizagem e o seu desenvolvimento, a gestão democrática 
e a avaliação institucional.  

§ 1º Por educação entendem-se os processos formativos que se 
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições 
de ensino, pesquisa e extensão, nos movimentos sociais e organizações da 
sociedade civil e nas relações criativas entre natureza e cultura.  

§ 2º Para fins desta Resolução, a educação contextualizada se efetiva, 
de modo sistemático e sustentável, nas instituições educativas, por meio de 
processos pedagógicos entre os profissionais e estudantes articulados nas áreas de 
conhecimento específico e/ou interdisciplinar e pedagógico, nas políticas, na gestão, 
nos fundamentos e nas teorias sociais e pedagógicas para a formação ampla e 
cidadã e para o aprendizado nos diferentes níveis, etapas e modalidades de 
educação básica.  

§ 3º A formação docente inicial e continuada para a educação básica 
constitui processo dinâmico e complexo, direcionado à melhoria permanente da 
qualidade social da educação e à valorização profissional, devendo ser assumida 
em regime de colaboração pelos entes federados nos respectivos sistemas de 
ensino e desenvolvida pelas instituições de educação credenciadas.  

§ 4º Os profissionais do magistério da educação básica compreendem 
aqueles que exercem atividades de docência e demais atividades pedagógicas, 
incluindo a gestão educacional dos sistemas de ensino e das unidades escolares de 
educação básica, nas diversas etapas e modalidades de educação (educação 
infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos, educação 
especial, educação profissional e técnica de nível médio, educação escolar indígena, 
educação do campo, educação escolar quilombola e educação a distância), e 
possuem a formação mínima exigida pela legislação federal das Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional.  

§ 5º São princípios da Formação de Profissionais do Magistério da 
Educação Básica:  

I - a formação docente para todas as etapas e modalidades da 
educação básica como compromisso público de Estado, buscando assegurar o 
direito das crianças, jovens e adultos à educação de qualidade, construída em bases 
científicas e técnicas sólidas em consonância com as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Básica;  

II - a formação dos profissionais do magistério (formadores e 
estudantes) como 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 e, portanto, contrária a toda forma de discriminação;  

III - a colaboração constante entre os entes federados na consecução 
dos objetivos da Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da 
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Educação Básica, articulada entre o Ministério da Educação (MEC), as instituições 
formadoras e os sistemas e redes de ensino e suas instituições;  

IV - a garantia de padrão de qualidade dos cursos de formação de 
docentes ofertados pelas instituições formadoras;  

V - a articulação entre a teoria e a prática no processo de formação 
docente, fundada no domínio dos conhecimentos científicos e didáticos, 
contemplando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;  

VI - o reconhecimento das instituições de educação básica como 
espaços necessários à formação dos profissionais do magistério;  

VII - um projeto formativo nas instituições de educação sob uma sólida 
base teórica e interdisciplinar que reflita a especificidade da formação docente, 
assegurando organicidade ao trabalho das diferentes unidades que concorrem para 
essa formação;  

VIII - a equidade no acesso à formação inicial e continuada, 
contribuindo para a redução das desigualdades sociais, regionais e locais;  

IX - a articulação entre formação inicial e formação continuada, bem 
como entre os diferentes níveis e modalidades de educação;  

X - a compreensão da formação continuada como componente 
essencial da profissionalização inspirado nos diferentes saberes e na experiência 
docente, integrando-a ao cotidiano da instituição educativa, bem como ao projeto 
pedagógico da instituição de educação básica;  

XI - a compreensão dos profissionais do magistério como agentes 
formativos de cultura e da necessidade de seu acesso permanente às informações, 
vivência e atualização culturais.  

§ 6º O projeto de formação deve ser elaborado e desenvolvido por 
meio da articulação entre a instituição de educação superior e o sistema de 
educação básica, envolvendo a consolidação de fóruns estaduais e distrital 
permanentes de apoio à formação docente, em regime de colaboração, e deve 
contemplar:  

I - sólida formação teórica e interdisciplinar dos profissionais;  
II - a inserção dos estudantes de licenciatura nas instituições de 

educação básica da rede pública de ensino, espaço privilegiado da práxis docente;  
III - o contexto educacional da região onde será desenvolvido;  
IV - as atividades de socialização e a avaliação de seus impactos 

nesses contextos;  
V - a ampliação e o aperfeiçoamento do uso da Língua Portuguesa e 

da capacidade comunicativa, oral e escrita, como elementos fundamentais da 
formação dos professores, e da aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais 
(Libras);  

VI - as questões socioambientais, éticas, estéticas e relativas à 
diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional e 
sociocultural como princípios de equidade.  
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§ 7º Os cursos de formação inicial e continuada de profissionais do 
magistério da educação básica para a educação escolar indígena, a educação 
escolar do campo e a educação escolar quilombola devem reconhecer que:  

I - a formação inicial e continuada de profissionais do magistério para a 
educação básica da educação escolar indígena, nos termos desta Resolução, 
deverá considerar as normas e o ordenamento jurídico próprios, com ensino 
intercultural e bilíngue, visando à valorização plena das culturas dos povos 
indígenas e à afirmação e manutenção de sua diversidade étnica;  

II - a formação inicial e continuada de profissionais do magistério para a 
educação básica da educação escolar do campo e da educação escolar quilombola, 
nos termos desta Resolução, deverá considerar a diversidade étnico-cultural de 
cada comunidade.  

Art. 4º A instituição de educação superior que ministra programas e 
cursos de formação inicial e continuada ao magistério, respeitada sua organização 
acadêmica, deverá contemplar, em sua dinâmica e estrutura, a articulação entre 
ensino, pesquisa e extensão para garantir efetivo padrão de qualidade acadêmica na 
formação oferecida, em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI), o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e o Projeto Pedagógico de Curso 
(PPC).  

Parágrafo único. Os centros de formação de estados e municípios, bem 
como as instituições educativas de educação básica que desenvolverem atividades 
de formação continuada dos profissionais do magistério, deverão contemplar, em 
sua dinâmica e estrutura, a articulação entre ensino e pesquisa, para garantir efetivo 
padrão de qualidade acadêmica na formação oferecida, em consonância com o 
plano institucional, o projeto político-pedagógico e o projeto pedagógico de formação 
continuada.  

 
CAPÍTULO II 

FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 
PARA EDUCAÇÃO BÁSICA: BASE COMUM NACIONAL 

 
Art. 5º A formação de profissionais do magistério deve assegurar a 

base comum nacional, pautada pela concepção de educação como processo 
emancipatório e permanente, bem como pelo reconhecimento da especificidade do 
trabalho docente, que conduz à práxis como expressão da articulação entre teoria e 
prática e à exigência de que se leve em conta a realidade dos ambientes das 
instituições educativas da educação básica e da profissão, para que se possa 
conduzir o(a) egresso(a):  

I - à integração e interdisciplinaridade curricular, dando significado e 
relevância aos conhecimentos e vivência da realidade social e cultural, consoantes 
às exigências da educação básica e da educação superior para o exercício da 
cidadania e qualificação para o trabalho;  
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II - à construção do conhecimento, valorizando a pesquisa e a extensão 
como princípios pedagógicos essenciais ao exercício e aprimoramento do 
profissional do magistério e ao aperfeiçoamento da prática educativa;  

III - ao acesso às fontes nacionais e internacionais de pesquisa, ao 
material de apoio pedagógico de qualidade, ao tempo de estudo e produção 
acadêmica-profissional, viabilizando os programas de fomento à pesquisa sobre a 
educação básica;  

IV - às dinâmicas pedagógicas que contribuam para o exercício 
profissional e o desenvolvimento do profissional do magistério por meio de visão 
ampla do processo formativo, seus diferentes ritmos, tempos e espaços, em face 
das dimensões psicossociais, histórico-culturais, afetivas, relacionais e interativas 
que permeiam a ação pedagógica, possibilitando as condições para o exercício do 
pensamento crítico, a resolução de problemas, o trabalho coletivo e interdisciplinar, 
a criatividade, a inovação, a liderança e a autonomia;  

V - à elaboração de processos de formação do docente em 
consonância com as mudanças educacionais e sociais, acompanhando as 
transformações gnosiológicas e epistemológicas do conhecimento;  

VI - ao uso competente das Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TIC) para o aprimoramento da prática pedagógica e a ampliação da formação 
cultural dos(das) professores(as) e estudantes;  

VII - à promoção de espaços para a reflexão crítica sobre as diferentes 
linguagens e seus processos de construção, disseminação e uso, incorporando-os 
ao processo pedagógico, com a intenção de possibilitar o desenvolvimento da 
criticidade e da criatividade;  

VIII - à consolidação da educação inclusiva através do respeito às 
diferenças, reconhecendo e valorizando a diversidade étnico-racial, de gênero, 
sexual, religiosa, de faixa geracional, entre outras;  

IX - à aprendizagem e ao desenvolvimento de todos(as) os(as) 
estudantes durante o percurso educacional por meio de currículo e atualização da 
prática docente que favoreçam a formação e estimulem o aprimoramento 
pedagógico das instituições.  

Art. 6º A oferta, o desenvolvimento e a avaliação de atividades, cursos 
e programas de formação inicial e continuada, bem como os conhecimentos 
específicos, interdisciplinares, os fundamentos da educação e os conhecimentos 
pedagógicos, bem como didáticas e práticas de ensino e as vivências pedagógicas 
de profissionais do magistério nas modalidades presencial e a distância, devem 
observar o estabelecido na legislação e nas regulamentações em vigor para os 
respectivos níveis, etapas e modalidades da educação nacional, assegurando a 
mesma carga horária e instituindo efetivo processo de organização, de gestão e de 
relação estudante/professor, bem como sistemática de acompanhamento e 
avaliação do curso, dos docentes e dos estudantes.  

 
CAPÍTULO III 

DO(A) EGRESSO(A) DA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA 
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Art. 7º O(A) egresso(a) da formação inicial e continuada deverá possuir 

um repertório de informações e habilidades composto pela pluralidade de 
conhecimentos teóricos e práticos, resultado do projeto pedagógico e do percurso 
formativo vivenciado cuja consolidação virá do seu exercício profissional, 
fundamentado em princípios de interdisciplinaridade, contextualização, 
democratização, pertinência e relevância social, ética e sensibilidade afetiva e 
estética, de modo a lhe permitir:  

I - o conhecimento da instituição educativa como organização 
complexa na função de promover a educação para e na cidadania;  

II - a pesquisa, a análise e a aplicação dos resultados de investigações 
de interesse da área educacional e específica;  

III - a atuação profissional no ensino, na gestão de processos 
educativos e na organização e gestão de instituições de educação básica.  

Parágrafo único. O PPC, em articulação com o PPI e o PDI, deve 
abranger diferentes características e dimensões da iniciação à docência, entre as 
quais:  

I - estudo do contexto educacional, envolvendo ações nos diferentes 
espaços escolares, como salas de aula, laboratórios, bibliotecas, espaços 
recreativos e desportivos, ateliês, secretarias;  

II - desenvolvimento de ações que valorizem o trabalho coletivo, 
interdisciplinar e com intencionalidade pedagógica clara para o ensino e o processo 
de ensino-aprendizagem;  

III - planejamento e execução de atividades nos espaços formativos 
(instituições de educação básica e de educação superior, agregando outros 
ambientes culturais, científicos e tecnológicos, físicos e virtuais que ampliem as 
oportunidades de construção de conhecimento), desenvolvidas em níveis crescentes 
de complexidade em direção à autonomia do estudante em formação;  

IV - participação nas atividades de planejamento e no projeto 
pedagógico da escola, bem como participação nas reuniões pedagógicas e órgãos 
colegiados;  

V - análise do processo pedagógico e de ensino-aprendizagem dos 
conteúdos específicos e pedagógicos, além das diretrizes e currículos educacionais 
da educação básica;  

VI - leitura e discussão de referenciais teóricos contemporâneos 
educacionais e de formação para a compreensão e a apresentação de propostas e 
dinâmicas didático-pedagógicas;  

VII - cotejamento e análise de conteúdos que balizam e fundamentam 
as diretrizes curriculares para a educação básica, bem como de conhecimentos 
específicos e pedagógicos, concepções e dinâmicas didático-pedagógicas, 
articuladas à prática e à experiência dos professores das escolas de educação 
básica, seus saberes sobre a escola e sobre a mediação didática dos conteúdos;  
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VIII - desenvolvimento, execução, acompanhamento e avaliação de 
projetos educacionais, incluindo o uso de tecnologias educacionais e diferentes 
recursos e estratégias didático-pedagógicas;  

IX - sistematização e registro das atividades em portfólio ou recurso 
equivalente de acompanhamento.  

Art. 8º O(A) egresso(a) dos cursos de formação inicial em nível superior 
deverá, portanto, estar apto a:  

I - atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma 
sociedade justa, equânime, igualitária;  

II - compreender o seu papel na formação dos estudantes da educação 
básica a partir de concepção ampla e contextualizada de ensino e processos de 
aprendizagem e desenvolvimento destes, incluindo aqueles que não tiveram 
oportunidade de escolarização na idade própria;  

III - trabalhar na promoção da aprendizagem e do desenvolvimento de 
sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano nas etapas e modalidades 
de educação básica;  

IV - dominar os conteúdos específicos e pedagógicos e as abordagens 
teórico-metodológicas do seu ensino, de forma interdisciplinar e adequada às 
diferentes fases do desenvolvimento humano;  

V - relacionar a linguagem dos meios de comunicação à educação, nos 
processos didático-pedagógicos, demonstrando domínio das tecnologias de 
informação e comunicação para o desenvolvimento da aprendizagem;  

VI - promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição 
educativa, a família e a comunidade;  

VII - identificar questões e problemas socioculturais e educacionais, 
com postura investigativa, integrativa e propositiva em face de realidades 
complexas, a fim de contribuir para a superação de exclusões sociais, étnico-raciais, 
econômicas, culturais, religiosas, políticas, de gênero, sexuais e outras;  

VIII - demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças 
de natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, de faixas geracionais, de 
classes sociais, religiosas, de necessidades especiais, de diversidade sexual, entre 
outras;  

IX - atuar na gestão e organização das instituições de educação 
básica, planejando, executando, acompanhando e avaliando políticas, projetos e 
programas educacionais;  

X - participar da gestão das instituições de educação básica, 
contribuindo para a elaboração, implementação, coordenação, acompanhamento e 
avaliação do projeto pedagógico;  

XI - realizar pesquisas que proporcionem conhecimento sobre os 
estudantes e sua realidade sociocultural, sobre processos de ensinar e de aprender, 
em diferentes meios ambiental-ecológicos, sobre propostas curriculares e sobre 
organização do trabalho educativo e práticas pedagógicas, entre outros;  



93 
 

XII - utilizar instrumentos de pesquisa adequados para a construção de 
conhecimentos pedagógicos e científicos, objetivando a reflexão sobre a própria 
prática e a discussão e disseminação desses conhecimentos;  

XIII - estudar e compreender criticamente as Diretrizes Curriculares 
Nacionais, além de outras determinações legais, como componentes de formação 
fundamentais para o exercício do magistério.  

Parágrafo único. Os professores indígenas e aqueles que venham a 
atuar em escolas indígenas, professores da educação escolar do campo e da 
educação escolar quilombola, dada a particularidade das populações com que 
trabalham e da situação em que atuam, sem excluir o acima explicitado, deverão:  

I - promover diálogo entre a comunidade junto a quem atuam e os 
outros grupos sociais sobre conhecimentos, valores, modos de vida, orientações 
filosóficas, políticas e religiosas próprios da cultura local;  

II - atuar como agentes interculturais para a valorização e o estudo de 
temas específicos relevantes.  

 
CAPÍTULO IV 

DA FORMAÇÃO INICIAL DO MAGISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA EM NÍVEL SUPERIOR 

 
Art. 9º Os cursos de formação inicial para os profissionais do magistério 

para a educação básica, em nível superior, compreendem:  
I - cursos de graduação de licenciatura;  
II - cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados;  
III - cursos de segunda licenciatura.  
§ 1º A instituição formadora definirá no seu projeto institucional as 

formas de desenvolvimento da formação inicial dos profissionais do magistério da 
educação básica articuladas às políticas de valorização desses profissionais e à 
base comum nacional explicitada no capítulo II desta Resolução.  

§ 2º A formação inicial para o exercício da docência e da gestão na 
educação básica implica a formação em nível superior adequada à área de 
conhecimento e às etapas de atuação.  

§ 3º A formação inicial de profissionais do magistério será ofertada, 
preferencialmente, de forma presencial, com elevado padrão acadêmico, científico e 
tecnológico e cultural.  

Art. 10. A formação inicial destina-se àqueles que pretendem exercer o 
magistério da educação básica em suas etapas e modalidades de educação e em 
outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos, 
compreendendo a articulação entre estudos teórico-práticos, investigação e reflexão 
crítica, aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de 
ensino.  

Parágrafo único. As atividades do magistério também compreendem a 
atuação e participação na organização e gestão de sistemas de educação básica e 
suas instituições de ensino, englobando:  
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I - planejamento, desenvolvimento, coordenação, acompanhamento e 
avaliação de projetos, do ensino, das dinâmicas pedagógicas e experiências 
educativas;  

II - produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico das 
áreas específicas e do campo educacional.  

Art. 11. 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, garantindo:  

I - articulação com o contexto educacional, em suas dimensões sociais, 
culturais, econômicas e tecnológicas;  

II - efetiva articulação entre faculdades e centros de educação, 
institutos, departamentos e cursos de áreas específicas, além de fóruns de 
licenciatura;  

III - coordenação e colegiado próprios que formulem projeto 
pedagógico e se articulem com as unidades acadêmicas envolvidas e, no escopo do 
PDI e PPI, tomem decisões sobre a organização institucional e sobre as questões 
administrativas no âmbito de suas competências;  

IV - interação sistemática entre os sistemas, as instituições de 
educação superior e as instituições de educação básica, desenvolvendo projetos 
compartilhados;  

V - projeto formativo que assegure aos estudantes o domínio dos 
conteúdos específicos da área de atuação, fundamentos e metodologias, bem como 
das tecnologias;  

VI - organização institucional para a formação dos formadores, 
incluindo tempo e espaço na jornada de trabalho para as atividades coletivas e para 
o estudo e a investigação sobre o aprendizado dos professores em formação;  

VII - recursos pedagógicos como biblioteca, laboratórios, videoteca, 
entre outros, além de recursos de tecnologias da informação e da comunicação, com 
qualidade e quantidade, nas instituições de formação;  

VIII - atividades de criação e apropriação culturais junto aos formadores 
e futuros professores.  

Art. 12. Os cursos de formação inicial, respeitadas a diversidade 
nacional e a autonomia pedagógica das instituições, constituir-se-ão dos seguintes 
núcleos:  

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, articulando: 

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;  
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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 
linguístico-sociais 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.  

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, 
que, atendendo às demandas sociais, oportunizará, entre outras 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;  
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III - núcleo de estudos integradores para enriquecimento curricular, 
compreendendo a participação em:  

a) seminários e estudos curriculares, em projetos de iniciação 
científica, iniciação à docência, residência docente, monitoria e extensão, entre 
outros, definidos no 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.  

 
CAPÍTULO V 

DA FORMAÇÃO INICIAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
EM NÍVEL SUPERIOR: ESTRUTURA E CURRÍCULO 

 
Art. 13. Os cursos de formação inicial de professores para a educação 

básica em nível superior, em cursos de licenciatura, organizados em áreas 
especializadas, por componente curricular ou por campo de conhecimento e/ou 
interdisciplinar, considerando-se a complexidade e multirreferencialidade dos 
estudos que os englobam, bem como a formação para o exercício integrado e 
indissociável da docência na educação básica, incluindo o ensino e a gestão 
educacional, e dos processos educativos escolares e não escolares, da produção e 
difusão do conhecimento científico, tecnológico e educacional, estruturam-se por 
meio da garantia de base comum nacional das orientações curriculares.  

§ 1º Os cursos de que trata o caput 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, compreendendo:  

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, 
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da iniciação à docência, da extensão e da monitoria, entre outras, consoante o 
projeto de curso da instituição.  

§ 2º Os cursos de formação deverão garantir nos currículos conteúdos 
específicos da respectiva área de conhecimento ou interdisciplinares, seus 
fundamentos e metodologias, bem como conteúdos relacionados aos fundamentos 
da educação, formação na área de políticas públicas e gestão da educação, seus 
fundamentos e metodologias, 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.  

§ 3º Deverá ser garantida, ao longo do processo, efetiva e 
concomitante relação entre teoria e prática, ambas fornecendo elementos básicos 
para o desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades necessários à docência.  

§ 4º Os critérios de organização da matriz curricular, bem como a 
alocação de tempos e espaços curriculares, se expressam em eixos em torno dos 
quais se articulam dimensões a serem contempladas, como previsto no artigo 12 
desta Resolução.  

§ 5º Nas licenciaturas, curso de Pedagogia, em educação infantil e 
anos iniciais do ensino fundamental a serem desenvolvidas em projetos de cursos 
articulados, deverão 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.  

§ 6º O estágio curricular supervisionado é componente obrigatório da 
organização curricular das licenciaturas, sendo uma atividade específica 
intrinsecamente articulada com a prática e com as demais atividades de trabalho 
acadêmico.  

Art. 14. Os cursos de formação pedagógica para graduados não 
licenciados, de caráter emergencial e provisório, ofertados a portadores de diplomas 
de curso superior formados em cursos relacionados à habilitação pretendida com 
sólida base de conhecimentos na área estudada, devem ter carga horária mínima 
variável de 1.000 (mil) a 1.400 (mil e quatrocentas) horas de efetivo trabalho 
acadêmico, dependendo da equivalência entre o curso de origem e a formação 
pedagógica pretendida.  

§ 1º A definição da carga horária deve respeitar os seguintes princípios:  
I - quando o curso de formação pedagógica pertencer à mesma área 

do curso de origem, a carga horária deverá ter, no mínimo, 1.000 (mil) horas;  
II - quando o curso de formação pedagógica pertencer a uma área 

diferente da do curso de origem, a carga horária deverá ter, no mínimo, 1.400 (mil e 
quatrocentas) horas;  

III - a carga horária do estágio curricular supervisionado é de 300 
(trezentas) horas;  

IV - deverá haver 500 (quinhentas) horas dedicadas às atividades 
formativas referentes ao inciso I deste parágrafo, estruturadas pelos núcleos 
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definidos nos incisos I e II do artigo 12 desta Resolução, conforme o projeto de curso 
da instituição;  

V - deverá haver 900 (novecentas) horas dedicadas às atividades 
formativas referentes ao inciso II deste parágrafo, estruturadas pelos núcleos 
definidos nos incisos I e II do artigo 12 desta Resolução, conforme o projeto de curso 
da instituição;  

VI - deverá haver 200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas 
de aprofundamento em áreas específicas de interesse dos alunos, conforme núcleo 
definido no inciso III do artigo 12, consoante o projeto de curso da instituição;  

§ 2º Os cursos de formação deverão garantir nos currículos conteúdos 
específicos da respectiva área de conhecimento ou interdisciplinares, seus 
fundamentos e metodologias, bem como conteúdos relacionados aos fundamentos 
da educação, formação na área de políticas públicas e gestão da educação, seus 
fundamentos e metodologias, 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.  

§ 3º Cabe à instituição de educação superior ofertante do curso 
verificar a compatibilidade entre a formação do candidato e a habilitação pretendida.  

§ 4º O estágio curricular supervisionado é componente obrigatório da 
organização curricular das licenciaturas, sendo uma atividade específica 
intrinsecamente articulada com a prática e com as demais atividades de trabalho 
acadêmico.  

§ 5º A oferta dos cursos de formação pedagógica para graduados 
poderá ser realizada por instituições de educação superior, preferencialmente 
universidades, que ofertem curso de licenciatura reconhecido e com avaliação 
satisfatória realizada pelo Ministério da Educação e seus órgãos na habilitação 
pretendida, sendo dispensada a emissão de novos atos autorizativos.  

§ 6º A oferta de cursos de formação pedagógica para graduados 
deverá ser considerada quando dos processos de avaliação do curso de licenciatura 
mencionado no parágrafo anterior.  

§ 7º No prazo máximo de 5 (cinco) anos, o Ministério da Educação, em 
articulação com os sistemas de ensino e com os fóruns estaduais permanentes de 
apoio à formação docente, procederá à avaliação do desenvolvimento dos cursos de 
formação pedagógica para graduados, definindo prazo para sua extinção em cada 
estado da federação.  

Art. 15. Os cursos de segunda licenciatura terão 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.  

§ 1º A definição da carga horária deve respeitar os seguintes princípios:  
I - quando o curso de segunda licenciatura pertencer à mesma área do 

curso de origem, a carga horária deverá ter, no mínimo, 800 (oitocentas) horas;  
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II - quando o curso de segunda licenciatura pertencer a uma área 
diferente da do curso de origem, a carga horária deverá ter, no mínimo, 1.200 (mil e 
duzentas) horas;  

III - a carga horária do estágio curricular supervisionado é de 300 
(trezentas) horas;  

§ 2º Durante o processo formativo, deverá ser garantida efetiva e 
concomitante relação entre teoria e prática, ambas fornecendo elementos básicos 
para o desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades necessários à docência.  

§ 3º Os cursos de formação deverão garantir nos currículos conteúdos 
específicos da respectiva área de conhecimento e/ou interdisciplinar, seus 
fundamentos e metodologias, bem como conteúdos relacionados aos fundamentos 
da educação, formação na área de políticas públicas e gestão da educação, seus 
fundamentos e metodologias, 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.  

§ 4º Os cursos descritos no caput poderão ser ofertados a portadores 
de diplomas de cursos de graduação em licenciatura, independentemente da área 
de formação.  

§ 5º Cabe à instituição de educação superior ofertante do curso 
verificar a compatibilidade entre a formação do candidato e a habilitação pretendida.  

§ 6º O estágio curricular supervisionado é componente obrigatório da 
organização curricular das licenciaturas, sendo uma atividade específica 
intrinsecamente articulada com a prática e com as demais atividades de trabalho 
acadêmico.  

§ 7º Os portadores de diploma de licenciatura com exercício 
comprovado no magistério e exercendo atividade docente regular na educação 
básica poderão ter redução da carga horária do estágio curricular supervisionado até 
o máximo de 100 (cem) horas.  

§ 8º A oferta dos cursos de segunda licenciatura poderá ser realizada 
por instituição de educação superior que oferte curso de licenciatura reconhecido e 
com avaliação satisfatória pelo MEC na habilitação pretendida, sendo dispensada a 
emissão de novos atos autorizativos.  

§ 9º A oferta de cursos de segunda licenciatura deverá ser considerada 
quando dos processos de avaliação do curso de licenciatura mencionado no 
parágrafo anterior.  

§ 10. Os cursos de segunda licenciatura para professores em exercício 
na educação básica pública, coordenados pelo MEC em regime de colaboração com 
os sistemas de ensino e realizados por instituições públicas e comunitárias de 
educação superior, obedecerão às diretrizes operacionais estabelecidas na presente 
Resolução.  

 
CAPÍTULO VI 
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DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO 
MAGISTÉRIO 

 
Art. 16. A formação continuada compreende dimensões coletivas, 

organizacionais e profissionais, bem como o repensar do processo pedagógico, dos 
saberes e valores, e envolve atividades de extensão, grupos de estudos, reuniões 
pedagógicas, cursos, programas e ações para além da formação mínima exigida ao 
exercício do magistério na educação básica, tendo como principal finalidade a 
reflexão sobre a prática educacional e a busca de aperfeiçoamento técnico, 
pedagógico, ético e político do profissional docente. 

Parágrafo único. A formação continuada decorre de uma concepção de 
desenvolvimento profissional dos profissionais do magistério que leva em conta:  

I - os sistemas e as redes de ensino, o projeto pedagógico das 
instituições de educação básica, bem como os problemas e os desafios da escola e 
do contexto onde ela está inserida;  

II - a necessidade de acompanhar a inovação e o desenvolvimento 
associados ao conhecimento, à ciência e à tecnologia;  

III - o respeito ao protagonismo do professor e a um espaço-tempo que 
lhe permita refletir criticamente e aperfeiçoar sua prática;  

IV - o diálogo e a parceria com atores e instituições competentes, 
capazes de contribuir para alavancar novos patamares de qualidade ao complexo 
trabalho de gestão da sala de aula e da instituição educativa.  

Art. 17. A formação continuada, na forma do artigo 16, deve se dar pela 
oferta de atividades formativas e cursos de atualização, extensão, aperfeiçoamento, 
especialização, mestrado e doutorado que agreguem novos saberes e práticas, 
articulados às políticas e gestão da educação, à área de atuação do profissional e às 
instituições de educação básica, em suas diferentes etapas e modalidades da 
educação.  

§ 1º Em consonância com a legislação, a formação continuada envolve:  
I - atividades formativas organizadas pelos sistemas, redes e 

instituições de educação básica incluindo desenvolvimento de projetos, inovações 
pedagógicas, entre outros;  

II - atividades ou cursos de atualização, com carga horária mínima de 
20 (vinte) horas e máxima de 80 (oitenta) horas, por atividades formativas diversas, 
direcionadas à melhoria do exercício do docente;  

II - atividades ou cursos de extensão, oferecida por atividades 
formativas diversas, em consonância com o projeto de extensão aprovado pela 
instituição de educação superior formadora;  

IV - cursos de aperfeiçoamento, com carga horária mínima de 180 
(cento e oitenta) horas, por atividades formativas diversas, em consonância com o 
projeto pedagógico da instituição de educação superior;  

V - cursos de especialização lato sensu por atividades formativas 
diversas, em consonância com o projeto pedagógico da instituição de educação 
superior e de acordo com as normas e resoluções do CNE;  
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VI - cursos de mestrado acadêmico ou profissional, por atividades 
formativas diversas, de acordo com o projeto pedagógico do curso/programa da 
instituição de educação superior, respeitadas as normas e resoluções do CNE e da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes;  

VII - curso de doutorado, por atividades formativas diversas, de acordo 
com o projeto pedagógico do curso/programa da instituição de educação superior, 
respeitadas as normas e resoluções do CNE e da Capes.  

§ 2º A instituição formadora, em efetiva articulação com o planejamento 
estratégico do Fórum Estadual Permanente de Apoio à Formação Docente e com os 
sistemas e redes de ensino e com as instituições de educação básica, definirá no 
seu projeto institucional as formas de desenvolvimento da formação continuada dos 
profissionais do magistério da educação básica, articulando-as às políticas de 
valorização a serem efetivadas pelos sistemas de ensino.  

 
CAPÍTULO VII 

DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SUA VALORIZAÇÃO 
 
Art. 18. Compete aos sistemas de ensino, às redes e às instituições 

educativas a responsabilidade pela garantia de políticas de valorização dos 
profissionais do magistério da educação básica, que devem ter assegurada sua 
formação, além de plano de carreira, de acordo com a legislação vigente, e 
preparação para atuar nas etapas e modalidades da educação básica e seus 
projetos de gestão, conforme definido na base comum nacional e nas diretrizes de 
formação, segundo o PDI, PPI e PPC da instituição de educação superior, em 
articulação com os sistemas e redes de ensino de educação básica.  

§ 1º Os profissionais do magistério da educação básica compreendem 
aqueles que exercem atividades de docência e demais atividades pedagógicas, 
como definido no artigo 3º, § 4º, desta Resolução;  

§ 2º No quadro dos profissionais do magistério da instituição de 
educação básica deve constar quem são esses profissionais, bem como a clara 
explicitação de sua titulação, atividades e regime de trabalho.  

§ 3º A valorização do magistério e dos demais profissionais da 
educação deve ser entendida como uma dimensão constitutiva e constituinte de sua 
formação inicial e continuada, incluindo, entre outros, a garantia de construção, 
definição coletiva e aprovação de planos de carreira e salário, com condições que 
assegurem jornada de trabalho com dedicação exclusiva ou tempo integral a ser 
cumprida em um único estabelecimento de ensino e destinação de 1/3 (um terço) da 
carga horária de trabalho a outras atividades pedagógicas inerentes ao exercício do 
magistério, tais como:  

I - preparação de aula, estudos, pesquisa e demais atividades 
formativas;  

II - participação na elaboração e efetivação do projeto político-
pedagógico da instituição educativa;  

III - orientação e acompanhamento de estudantes;  
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IV - avaliação de estudantes, de trabalhos e atividades pedagógicas;  
V - reuniões com pais, conselhos ou colegiados escolares;  
VI - participação em reuniões e grupos de estudo e/ou de trabalho, de 

coordenação pedagógica e gestão da escola;  
VII - atividades de desenvolvimento profissional;  
VIII - outras atividades de natureza semelhante e relacionadas à 

comunidade escolar na qual se insere a atividade profissional.  
Art. 19. Como meio de valorização dos profissionais do magistério 

público nos planos de carreira e remuneração dos respectivos sistemas de ensino, 
deverá ser garantida a convergência entre formas de acesso e provimento ao cargo, 
formação inicial, formação continuada, jornada de trabalho, incluindo horas para as 
atividades que considerem a carga horária de trabalho, progressão na carreira e 
avaliação de desempenho com a participação dos pares, asseverando-se:  

I - acesso à carreira por concurso de provas e títulos orientado para 
assegurar a qualidade da ação educativa;  

II - fixação do vencimento ou salário inicial para as carreiras 
profissionais da educação de acordo com a jornada de trabalho definida nos 
respectivos planos de carreira no caso dos profissionais do magistério, com valores 
nunca inferiores ao do Piso Salarial Profissional Nacional, vedada qualquer 
diferenciação em virtude da etapa ou modalidade de educação e de ensino de 
atuação;  

III - diferenciação por titulação dos profissionais da educação escolar 
básica entre os habilitados em nível médio e os habilitados em nível superior e pós-
graduação lato sensu, com percentual compatível entre estes últimos e os 
detentores de cursos de mestrado e doutorado;  

IV - revisão salarial anual dos vencimentos ou salários conforme a Lei 
do Piso;  

V - manutenção de comissão paritária entre gestores e profissionais da 
educação e os demais setores da comunidade escolar para estudar as condições de 
trabalho e propor políticas, práticas e ações para o bom desempenho e a qualidade 
dos serviços prestados à sociedade;  

VI - elaboração e implementação de processos avaliativos para o 
estágio probatório dos profissionais do magistério, com a sua participação; 

VII - oferta de programas permanentes e regulares de formação e 
aperfeiçoamento profissional do magistério e a instituição de licenças remuneradas e 
formação em serviço, inclusive em nível de pós-graduação, de modo a atender às 
especificidades do exercício de suas atividades, bem como os objetivos das 
diferentes etapas e modalidades da educação básica.  

Art. 20. Os critérios para a remuneração dos profissionais do magistério 
público devem se pautar nos preceitos da Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que 
estabelece o Piso Salarial Profissional Nacional, e no artigo 22 da Lei nº 11.494, de 
20 de junho de 2007, que dispõe sobre a parcela da verba do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério (Fundeb), 
destinada ao pagamento dos profissionais do magistério, bem como no artigo 69 da 
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Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que define os percentuais mínimos de 
investimento dos entes federados na educação, em consonância com a Lei nº 
13.005, de 25 de junho de 2014, que aprovou o Plano Nacional de Educação (PNE).  

Parágrafo único. As fontes de recursos para o pagamento da 
remuneração dos profissionais do magistério público são aquelas descritas no artigo 
212 da Constituição Federal e no artigo 60 do seu Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, além de recursos provenientes de outras fontes 
vinculadas à manutenção e ao desenvolvimento do ensino.  

Art. 21. Sobre as formas de organização e gestão da educação básica, 
incluindo as orientações curriculares, os entes federados e respectivos sistemas de 
ensino, redes e instituições educativas deverão garantir adequada relação numérica 
professor/educando, levando em consideração as características dos educandos, do 
espaço físico, das etapas e modalidades da educação e do projeto pedagógico e 
curricular.  

 
CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
 
Art. 22. Os cursos de formação de professores que se encontram em 

funcionamento deverão se adaptar a esta Resolução no prazo de 2 (dois) anos, a 
contar da data de sua publicação.  

Parágrafo único. Os pedidos de autorização para funcionamento de 
curso em andamento serão restituídos aos proponentes para que sejam feitas as 
adequações necessárias.  

Art. 23. Os processos de avaliação dos cursos de licenciatura serão 
realizados pelo órgão próprio do sistema e acompanhados por comissões próprias 
de cada área.  

Art. 24. Os cursos de formação inicial de professores para a educação 
básica em nível superior, em cursos de licenciatura, organizados em áreas 
interdisciplinares, serão objeto de regulamentação suplementar.  

Art. 25. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução CNE/CP nº 2, de 
26 de junho de 1997, a Resolução CNE/CP nº 1, de 30 de setembro de 1999, a 
Resolução CNE/CP nº 1, de 18 de fevereiro de 2002 e suas alterações, a Resolução 
CNE/CP nº 2, de 19 de fevereiro de 2002 e suas alterações, a Resolução nº 1, de 11 
de fevereiro de 2009, e a Resolução nº 3, de 7 de dezembro de 2012.  
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