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RESUMO 

O objeto desta pesquisa de cunho qualitativo tem como centralidade a crise 

enfrentada pelos cursos de licenciatura, gerada pelo baixo interesse da juventude 

pela profissão docente. O problema que norteia a investigação está relacionado à 

compreensão geral do fenômeno, em especial, a gênese da crise e o entendimento 

do por que tantos cursos ligados à área da educação estão sendo fechados. O 

objetivo central desta pesquisa é contribuir para uma reflexão sobre as licenciaturas 

e profissão docente, estudando os caminhos de enfrentamento escolhidos pela 

Universidade Metodista de São Paulo, em especial, pelo Programa Institucional das 

Licenciaturas (PIL). A base teórica para este estudo encontra-se em Alves (2013) e 

Sennett (2004), quando discutem a nova morfologia social do trabalho gerada pelo 

capitalismo global e seu impacto na profissão docente. Também como aporte 

teórico, Gatti, Barreto e André (2011) contribuem com o debate ao analisarem as 

políticas de formação docente e ações de valorização do professor para a melhoria 

da qualidade da Educação Básica. Outros estudos que auxiliam as reflexões da 

temática são os realizados pela Fundação Carlos Chagas (2009) e suas pesquisas 

sobre a baixa atratividade da carreira docente. A investigação contou com estudo de 

caso descritivo referente ao PIL por meio de análise documental, revisão 

bibliográfica e entrevistas semiabertas com cinco sujeitos envolvidos diretamente 

com o programa. O estudo possibilitou a confirmação da hipótese de que a crise das 

licenciaturas nasce de uma crise maior gerada pelo sistema capitalista, que se 

revela por exacerbada relação de competitividade e por relações flexíveis e voláteis 

entre tempo e espaço, as quais exigem trabalhadores mais ágeis e que atendam aos 

paradigmas emergentes de uma sociedade impaciente. Nossa época está nesta 

perspectiva, marcada por uma nova morfologia social do trabalho, que é gerada por 

uma estrutura de poder e controle que afeta as relações sociais e laborais, não 

excluindo a profissão docente. 

Palavras-chave: Profissão docente. Educação. Licenciaturas.   
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ABSTRACT 

The subject of this qualitative research is the crisis faced by the licenciatura degree 

generated by the low interest young people have shown in pursuing a teaching 

profession. The issue which guides the investigation relates to the general 

comprehension of said phenomenon, particularly the genesis of the crisis and the 

understanding of why so many resources related to the area of education have been 

shut down. The aim of this research is to contribute to a reflection on the licenciatura 

degree and teaching profession by studying the paths chosen by Universidade 

Metodista de São Paulo, notably the Programa Internacional das Licenciaturas. The 

theoretical framework for this study can be found in Alves (2013) and Sennett (2004) 

when they discuss the new social morphology of labor generated by global capitalism 

and its impact in the teaching profession. Furthermore, the theoretical input of Gatti, 

Barreto and André (2011) contribute to the debate by analyzing the policies behind 

the teaching profession and the actions to value teachers for the improvement of the 

quality of Primary Education. The remaining studies which provide reflections on the 

matter have been conducted by Fundação Carlos Chagas (2009) and its research on 

the low attractiveness of the teaching profession. The investigation relied on 

descriptive case studies referring to the PIL by means of documentary analysis, 

bibliographic revision and semi-structured interviews with five subjects directly 

involved in the program. The study has allowed the confirmation of the hypothesis 

that the crisis faced by the current licenciatura degree is the result of a bigger crisis 

generated by the capitalist system that reveals itself due to the exacerbated 

relationship of competitivity, as well as flexible and volatile relationships between 

time and space which demand faster workers who can cope with the emerging 

paradigms of an impatient society. Our current times have been taken under 

perspective, accentuated by a new social morphology of labor brought about by a 

structure of power and control that affects social and labor relationships and likewise 

the teaching profession. 

Keywords: Teaching Profession. Education. Licenciatura Degree. 
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1 INTRODUÇÃO 

Pesquisas revelam que se vive em um crescente processo de diminuição do 

interesse pela profissão docente. Segundo estudos da Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2006), diferentes países têm 

encontrado sérias dificuldades em formar professores qualificados para assumir a 

docência ou substituir aqueles prestes a se aposentar. No Brasil, dados reunidos por 

pesquisa da Fundação Carlos Chagas (2009) apontam para a mesma realidade. Há 

um marcado desinteresse de candidatos em cursar o Ensino Superior pelo ingresso 

nas licenciaturas, cursos responsáveis pela formação inicial de docentes neste nível 

de ensino.  

A diminuição do interesse por cursos de licenciatura também tem se 

expressado, conforme indicam os dados do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), no aumento do número de 

instituições de ensino superior que não têm oferecido tais cursos. Esse cenário, que 

será apresentado de forma mais detalhada e analisado com maior profundidade ao 

longo da tese, constitui a questão central deste estudo: a crise da formação docente 

e, no caso desta pesquisa, como esta se traduz em uma Instituição de Ensino 

Superior em particular: a Universidade Metodista de São Paulo (BRASIL, 2016). 

Investigar os motivos que levam à baixa procura por cursos de licenciatura, 

analisar as características dessa demanda, identificar e refletir sobre os fatores 

relacionados à baixa atratividade da carreira docente, assim como sobre as 

iniciativas de combate às tendências que fortalecem esse cenário de crise, são 

fatores importantes para a compreensão do fenômeno e de seus desdobramentos, 

já que se referem a questões diretamente relacionadas ao desenvolvimento e 

funcionamento de um setor fundamental da sociedade: a educação, suas diretrizes 

estruturantes, sua consolidação e disseminação por meio dos sistemas de ensino 

oficiais. Partimos da premissa de que o desenvolvimento social, econômico, cultural 

e político nas sociedades contemporâneas encontram-se imbricados com a oferta de 

uma Educação Básica1 de qualidade e, intrinsecamente, com a formação docente. 

É, nesse contexto, que consideramos a relevância desta pesquisa.  

Gatti, Barreto e André (2011) reiteram esses apontamentos. Conforme as 

                                                           

1 De acordo com o Inciso I do artigo 4º da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 
Federal n

o
 9394/96, a Educação Básica compreende a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o 

Ensino Médio (BRASIL, 1996). 
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autoras, a docência e a qualidade da formação oferecida, de forma contínua, aos 

professores, articulada a políticas que promovam as carreiras, que viabilizem 

condições adequadas de trabalho, além de outros dispositivos capazes de valorizar 

esses profissionais, são essenciais para oferta de educação de qualidade. 

A importância dos professores para a oferta de uma educação de 
qualidade é amplamente reconhecida. A formação inicial e 
continuada, os planos de carreira, as condições de trabalho e a 
valorização desses profissionais, entre outros aspectos, ainda são 
desafios para as políticas educacionais no Brasil (GATTI; BARRETO; 
ANDRÉ, 2011, p. 11).  

Compreender, portanto, como esses elementos vêm se articulando nas 

últimas décadas em relação às mudanças vivenciadas na sociedade pode ser a 

chave para, tanto do ponto de vista geral, como específico desta pesquisa, desvelar 

a essência da crise da formação docente e a baixa procura pela profissão. 

Uma análise nessa perspectiva pode ser encontrada no Relatório produzido 

pela Fundação Carlos Chagas (FCC), de 2009, “Atratividade da Carreira Docente no 

Brasil”. Conforme o documento: 

Discutir os fatores ligados à atratividade das carreiras profissionais 
em geral exige considerar as mudanças em processo no mundo do 
trabalho, nas tecnologias e nos contextos político, econômico, 
cultural e social. Desde a década de 1980, a sociedade vem 
passando por transformações que alteraram as formas e as relações 
de trabalho nos diversos campos profissionais. Vive-se uma 
conjuntura histórica permeada por um cenário de relações sociais e 
de trabalho complexo e contraditório, que tem introduzido uma nova 
compreensão de carreira e de desenvolvimento profissional (FCC, 
2009, p. 9). 

O relatório, ao abordar as transformações vivenciadas pela sociedade a partir 

da década de 1980, salienta que o impacto sobre as escolhas profissionais 

“envolvem aspectos de natureza objetiva e subjetiva”. Os primeiros dizem respeito 

às “condições históricas, sociais e materiais dadas”, expressas, entre outras formas, 

na qualidade dos empregos ofertados, na estabilidade que estes podem 

proporcionar, tanto do ponto de vista dos vínculos, como da remuneração. Mas as 

transformações vivenciadas nas últimas décadas têm, conforme o relatório, 

substituído os antigos empregos por contratos flexíveis.  

No tocante ao aspecto subjetivo, os pesquisadores destacam “[...] o modo 

como os indivíduos percebem as carreiras e a si próprios no contexto do trabalho. 

Deve-se levar em conta que os contextos sociais em transformação interferem nas 
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relações entre o indivíduo e o social e, desse modo, nas identidades sociais e 

profissionais” (FCC, 2009 p. 9-10). 

1.1 A crise e seu contexto 

As reflexões propostas pelo Relatório da Fundação Carlos Chagas (2009) 

dialogam com a hipótese que norteou esta pesquisa: a crise das licenciaturas está 

associada à precarização do trabalho docente gerada por uma nova estrutura de 

poder e controle, que se estabelece na sociedade em que impera o “capitalismo 

flexível”2, alterando o significado do trabalho e das relações sociais como um todo 

(SENNETT, 2004).  

Ainda segundo Sennett (2004), o “novo capitalismo”, expressão utilizada pelo 

autor para indicar a fase aberta a partir das décadas de 1970-1980, traz consigo a 

expectativa de constituição de um novo tipo de trabalhador: um ser ágil capaz de 

atender a uma sociedade impaciente. 

Nossa época está marcada por uma nova forma de organização do tempo, 

em especial, o tempo do trabalho e produção que, aliado ao uso das novas 

tecnologias, passa a influenciar diretamente as relações humanas e a sociedade 

que, sob intervenção do mercado consumidor, torna-se impaciente porque o capital3 

assim o é (SENNETT, 2004).   

O computador foi uma das chaves para dar agilidade na comunicação, que 

agora acompanha a velocidade da luz e se compara, metaforicamente, à ideia de 

rede, canais que se inter-relacionam e acarretam uma nova dimensão do tempo nas 

relações da vida social e, em especial, nas relações de trabalho (SENNETT, 2004).  

Essa alteração nas configurações de espaço e de tempo também está 

expressa no pensamento de Bauman (2001), que apresenta o conceito de 

                                                           
2
 CAPITALISMO FLEXÍVEL é um termo utilizado por Sennett (2004) e refere-se às características 

atuais do capitalismo como: trabalhos em curto prazo, potencializada abertura dos sujeitos às 
mudanças, agilidade e relações mais flexíveis e afrouxadas devido à vertiginosa ânsia por resultados, 
os quais culminam nas relações de trabalho e influenciam na flexibilização do tempo e planejamento 
das jornadas de trabalho.   

3
 Segundo Mészáros (2009), o CAPITAL antecede o capitalismo e existe há mais de 2.000 anos e se 

caracteriza pela força do poder econômico.  
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“modernidade líquida”4, que se caracteriza pela liquidez e velocidade. A crise nasce 

da ruptura entre esta e a “modernidade sólida”5.  

O conflito entre o velho e o novo é gerado pela mudança de configuração do 

tempo e do espaço provocado pelo advento das novas tecnologias que, com maior 

rapidez comunicacional e de informações, resultam na liquidez e em relações mais 

efêmeras que levam ao individualismo, especialmente, no mundo do trabalho e na 

organização da produção.      

Ainda para Bauman (2001), essa fluidez da modernidade líquida e agilidade 

do nosso tempo, que aparentemente expressa liberdade, causa ansiedade e 

angústia, pois se está sempre em busca de um novo alvo que se liquefaz a cada 

momento. Essa busca gera incertezas e paralisias diante da ação no aspecto 

individual e também no coletivo, como expressa o autor: 

O derretimento dos sólidos, traço permanente da modernidade, 
adquiriu, portanto, um novo sentido, e, mais que tudo, foi 
redirecionado a um novo alvo, e um dos principais efeitos desse 
redirecionamento foi a dissolução das forças que poderiam ter 
mantido a questão da ordem e do sistema na agenda política. Os 
sólidos que estão para ser lançados no cadinho e os que estão 
derretendo nesse momento, o momento da modernidade fluída, são 
os elos que entrelaçam as escolhas individuais em projetos e ações 
coletivas – os padrões de comunicação e coordenação entre as 
políticas de vida conduzidas individualmente, de um lado, e as ações 
políticas de coletividades humanas, de outro (BAUMAN, 2001, p.13). 

Nessa perspectiva, a sociedade na modernidade líquida passa a ter como 

projeto, em sua centralidade, o consumo que influencia as regras das ações 

individuais e coletivas. A educação e, consequentemente, a profissão docente, 

sofrem influências diretas dessas relações e assumem desafios novos frente ao 

contexto social contemporâneo caracterizado como crise. 

Ampliando e corroborando com essas ideias, Harvey (2011, p. 18), ao tratar 

das crises que acompanham o sistema socioeconômico em sua trajetória de 

constituição e consolidação salienta que essas “[...] servem para racionalizar as 

                                                           
4
 MODERNIDADE LÍQUIDA é a do tempo vigente. Conceito apresentado por Zygmunt Bauman, que 

utiliza como metáfora a ideia do líquido e do fluído (matérias que mesmo sobre pressão não alteram a 
ordenação de suas moléculas). Segundo o autor, “[...] os líquidos diferentemente dos sólidos, não 
mantêm sua forma com facilidade [...] os fluidos se movem facilmente. Eles fluem, escorrem, esvaem-
se, respingam, transbordam, vazam, inundam, borrifam, pingam, são filtrados, destilados; 
diferentemente dos sólidos, não são facilmente contidos” (BAUMAN, 2001, p. 8).   
5
 MODERNIDADE SÓLIDA, para Bauman (2001) é o período que perdurou até meados do século XX 

que se revelava num mundo com mais certezas, estruturas mais rígidas, rotineiras e permanências 
que culminavam em relações mais seguras. 
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irracionalidades do capitalismo6”. Inerentes aos mecanismos de funcionamento do 

sistema, as crises, segundo o autor, sempre que ocorrem, tendem a impulsionar 

reconfigurações, a instituir modelos de desenvolvimento renovados, abrindo espaço 

para novos campos de investimento, assim como para novas formas de poder de 

classe. 

Os processos de crise são expressão de momentos em que as antigas formas 

de sociabilidade (entendidas como a imbricação entre fatores históricos, 

socioeconômicos e culturais) se veem incisivamente abaladas, abrindo espaço para 

que novas configurações se constituam. Os fios que ligam o “velho” e o “novo” 

mantêm-se. São as tessituras estruturantes do tecido social. Entretanto, a crise 

impõe novos alinhavos, que impactam profundamente a forma de ser e viver em 

sociedade. 

A crise da profissão docente e das licenciaturas pode, portanto, neste 

contexto, ser entendida como parte de uma crise maior. Conforme Alves (2013):  

A partir da crise capitalista de meados da década de 1970, a primeira 
recessão generalizada da economia mundial após 1945, o sistema 
mundial do capital acelerou seu processo de reestruturação orgânica. 
Nos últimos trinta anos, desenvolveu-se de modo desigual e 
combinado, nas mais diversas instâncias da vida social, uma intensa 
reestruturação capitalista com impactos disruptivos no mundo social 
do trabalho. Constitui-se uma nova etapa do capitalismo histórico: o 
“capitalismo global”, o espaço-tempo de produção do capital 
adequado à dinâmica crítica da acumulação de valor no plano 
mundial (ALVES, 2013, p. 38). 

O sociólogo elucida que o capitalismo global7, conceito que fará eco ao longo 

do estudo, nasceu após a primeira recessão da economia mundial (meados de 

1970) e gerou uma reestruturação, desenvolvendo-se de modo desigual, o que 

impactou diretamente o mundo do trabalho. Nesse sentido,  

  
As crises financeiras recorrentes fazem com que o sistema mundial 
se reestruture e se expanda às custas da perda do lastro civilizatório 
construído durante o capitalismo do “Welfare State”. Imerso em 
cadentes contradições sociais, diante de uma dinâmica de 
acumulação de riqueza abstrata tão volátil, quanto incerta e 
insustentável, o capitalismo global explicita cada vez mais que é 

                                                           
6
 CAPITALISMO, para Mészáros (2009, p. 10), “[...] é uma das formas possíveis da realização do 

capital, uma de suas variantes históricas, presente na fase caracterizada pela generalização da 
subsunção real do trabalho ao capital, que Marx denominava como capitalismo pleno”. 

7
 Alves (2013, p. 39) denomina de CAPITALISMO GLOBAL “[...] o capitalismo histórico da fase da 

financeirização da riqueza capitalista. É o capitalismo das bolhas especulativas e da instabilidade 
sistêmica que tem caracterizado o sistema mundial produtor de mercadorias nas últimas décadas”. 
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incapaz de realizar as promessas de bem-estar social e emprego 
decente para bilhões de homens e mulheres assalariados. (ALVES, 
2013, p. 39) 

 Nessa contradição, instala-se a crise, pois se postula a ruptura entre o 

capitalismo ligado ao bem estar social e sua nova configuração, agora associado à 

competitividade, à flexibilidade e à relação volátil entre tempo e espaço, o que gera 

uma nova sociabilidade relacionada ao trabalho, desencadeando também a crise da 

profissão docente marcada pela precarização do trabalho que, dentre outros 

aspectos, tem gerado a baixa procura por cursos de formação de professores. 

1.2 Sociabilidade contemporânea e trabalho 

A sociabilidade contemporânea, mesmo em tempos de globalização em que 

as tecnologias aproximam as pessoas, segundo o conceito de modernidade líquida 

(BAUMAN, 2001) indica uma tendência ao isolamento social, pois considera que os 

vínculos humanos são frágeis e voláteis e correm risco de rompimentos abruptos.   

Em complementação a tal pensamento no âmbito da ação laboral, Praun 

(2016) aponta que a sociabilidade contemporânea e a degradação do trabalho 

geram a solidão dos trabalhadores, provocadas pela degradação dos laços de 

solidariedade que culminam, inclusive, no adoecimento do trabalhador. Para 

compreensão desse fenômeno, é importante ressaltar que: 

Nos anos de 1980, várias mudanças impactaram o mundo do 
trabalho. A economia e sociabilidade fundadas no taylorismo-
fordismo8 haviam dado sinais de esgotamento desde o fim da década 
de 1960. Nos anos seguintes, a generalização da crise não deixou 
dúvidas quanto aos limites, para o capital, do modelo de sociedade 
construída ao longo do século XX e consolidado no pós-guerra 
(PRAUN, 2016, p. 150).  

Para a pesquisadora, o anúncio de novos tempos nasce com mais uma crise 

do capital, gerada pela estagnação da economia mundial, caracterizada pelo 

desemprego e impactada na relação entre produtividade e consumo, ocasionando 

diminuição na arrecadação de impostos e do crescimento econômico social, além da 

queda na lucratividade do mercado. Tal crise instalada fez emergir “[...] experiências  

 

                                                           
8
 A sociabilidade fundada no fordismo e taylorismo caracteriza-se pela hierarquização da organização 

do trabalho, separação entre elaboração e execução e controle da criatividade do trabalhador (N.A.). 
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que propunham superar os limites impostos pela produção seriada e em massa”, 

nas quais, o desenvolvimento tecnológico acabava por influenciar a criação de uma 

nova forma de organização da produção (PRAUN, 2016, p. 150). 

Ainda, segundo Praun (2016), a influência da tecnologia acabava por gerar 

uma nova sociabilidade, especialmente nas relações de trabalho. O discurso 

dominante era de melhores tempos para os trabalhadores, em que a agilidade da 

produção diminuiria o tempo de trabalho e ampliaria o tempo livre de lazer do 

trabalhador, além da ideia de resgate da criatividade do trabalho, valorização, 

reconhecimento e maior humanização das relações laborais. A sociabilidade desse 

período estava marcada pelo neoliberalismo9, cuja organização ocorria, de acordo 

com a autora, 

[...] a partir dos conceitos de liberdade e dignidade humana, 
associando sua efetivação à existência de um mercado liberto, o 
máximo possível, de regulações impostas pelo Estado. Os valores 
associados ao coletivo passam então a ceder espaço para aqueles 
vinculados ao indivíduo, expressos, entre outras formas, no 
fortalecimento da noção de meritocracia. A liberdade assume forma 
de bem individual. Os direitos sociais vão perdendo sua relevância 
frente aos direitos do consumidor (PRAUN, 2016, p. 151). 

Diante do exposto, a modernidade passa a exigir dos indivíduos uma postura 

de “flexibilidade, empreendedorismo, trabalho em equipe, e, sobretudo engajamento 

e colaboração” (PRAUN, 2016, p. 151).  

Em consonância com essas ideias, Bauman (2010, p. 54), aponta que, nessa 

perspectiva de sociabilidade, a chave do sucesso está nas mãos do trabalhador, que 

deve apresentar ideias inusitadas, projetos novos, seguir sozinho sustentado em 

forças internas e traçar seus próprios caminhos, visto que “[...] Este é o gênero de 

conhecimento (ou de inspiração, melhor dizendo) ardentemente desejado por 

homens e mulheres dos tempos líquido-modernos”. E, ao se fazer uma transposição 

dessa sociabilidade para a educação e para o papel do professor, o autor esclarece 

que “[...] Eles procuram consultores que os ensinem a caminhar, e não professores 

que os orientem num percurso único e já superlotado”, pois, 

Os consultores que eles buscam, por cujos serviços estão dispostos 
a pagar o que for necessário, devem (e querem) ajudá-los a escavar 
em profundidade seu próprio caráter e sua própria personalidade, 

                                                           
9
 O NEOLIBERALISMO é uma nova forma de organização do capitalismo nos seus aspectos 

jurídicos, políticos e econômicos, que se caracteriza principalmente pela mínima participação estatal 
na economia, liberdade comercial, políticas de privatização, abertura da economia para capital 
estrangeiro, ênfase na globalização, entre outras (N.A.).   
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onde supostamente encontrarão ricas jazidas de metais preciosos 
chamando para serem trazidos a tona (BAUMAN, 2010, p. 54). 

Nesse sentido, a educação clássica, cuja função principal era a transmissão e 

a construção de conhecimento, na modernidade líquida perde o sentido, pois a ela 

interessa um “conhecimento operativo”10 que segue o modelo de mercado, em que 

as informações e os conhecimentos são voláteis, têm pertinência momentânea e 

envelhecem rapidamente “[...] como outros produtos no mercado, elas são 

destinadas ao instantâneo, imediato e único”, assumindo assim as marcas da 

modernidade líquida (BAUMAN, 2010, p. 60). O acesso à informação e ao 

conhecimento, também se torna ágil com o uso das tecnologias, mudando as 

relações e a sociabilidade no espaço educacional e, ainda, de acordo com o 

sociólogo,  

No passado, a educação assumia muitas formas e era capaz de 
adaptar-se às circunstâncias mutáveis, de definir novos objetivos e 
projetar novas estratégias. Mas, se me permitem a insistência, as 
mudanças presentes são diferentes das que se verificaram no 
passado. Em nenhum dos momentos decisivos da história humana 
os educadores enfrentaram um desafio comparável ao que 
representa este ponto limite. Nunca antes nos deparamos com 
situação semelhante. A arte de viver num mundo hipersaturado de 
informação ainda não foi aprendida. E o mesmo vale também para a 
arte ainda mais difícil de preparar os homens para esse tipo de vida 
(BAUMAN, 2010, p. 60). 

Nessa perspectiva torna-se cada vez mais difícil assumir a profissão docente. 

Além dos desafios pedagógicos, políticos e econômicos, a sociabilidade 

contemporânea relacionada ao trabalho docente é também frágil e volátil, afastando, 

assim, a juventude da procura pelas licenciaturas. 

1.3 O trabalho docente posto em xeque 

Por influência das características da modernidade líquida, o conhecimento se 

torna utilitário, passageiro e descartável. Para Bauman (2010, p. 42), “[...] a ideia de 

que a educação pode consistir em um „produto‟ feito para ser apropriado e 

conservado é desconcertante, e sem dúvida não depõe a favor da educação 

institucionalizada”. Na contemporaneidade, tudo é passageiro, inclusive a educação. 

                                                           
10

 CONHECIMENTO OPERATIVO – Termo utilizado por Bauman (2010), que indica que na 
modernidade líquida há o culto a “educação permanente”, cuja mina de ouro é a personalidade do 
sujeito, a qual quando bem orientada pode acessar campos inexplorados (N.A.). 
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Esse confronto de ideias tende a gerar conflito e esvaziamento de sentido na 

carreira docente para os jovens no momento decisório pela profissão.  

Outro desafio que aponta para uma crise da docência está relacionado à 

seguinte ideia: 

Em todas as épocas, o conhecimento foi avaliado com base em sua 
capacidade de representar fielmente o mundo. Mas como fazer 
quando o mundo muda de uma forma que desafia constantemente a 
verdade do saber existente, pegando de surpresa até os „mais bem 
informados?‟ (BAUMAN, 2010, p. 43). 

As mudanças no mundo, ocorrendo tão rapidamente, dificultam e fragilizam a 

ação educativa, causando insegurança para aquele que ensina e também para 

aquele que aprende. Tal conflito também acaba por influenciar as decisões do jovem 

para a não escolha pela profissão docente, a considerar os conteúdos como objetos 

fugidios que se dissolvem rapidamente. O mundo é volátil, porque a modernidade é 

líquida. Isso também resume a ideia do autor quando considera a educação nesse 

contexto.   

Em nosso mundo volátil, de mudanças instantâneas e erráticas, os 
hábitos consolidados, os esquemas cognitivos sólidos e as 
preferências por valores estáveis – objetivos últimos da educação 
ortodoxa – transformam-se em desvantagens. Pelo menos, este é o 
papel que lhes oferece o mercado do conhecimento, que (como 
qualquer mercado em relação a qualquer mercadoria) odeia a 
fidelidade, os laços indestrutíveis e os compromissos em longo 
prazo, considerados obstáculos que atravancam o caminho e 
precisam ser removidos (BAUMAN, 2010, p. 47). 

  Essas perspectivas de volatilidade do conhecimento e sua inclusão como 

mercadoria, em confronto com as experiências mais clássicas de educação, se 

agravam também quando nos deparamos com as relações desses objetos frente à 

nova organização do trabalho posta pelo capitalismo global11.     

Nesse contexto, outro elemento deflagrador da crise das licenciaturas está 

relacionado à nova morfologia social do trabalho na qual, conforme Alves (2013, p. 

95-96), surge um “novo metabolismo social em que se transfigura a troca metabólica 

entre o homem e outros homens (relações sociais de trabalho e sociabilidade) e 

entre o homem e ele mesmo (autoestima e autorreferência pessoal)”. Essa nova 

morfologia gerada pelo capitalismo global, ainda segundo o autor, impacta a 

conformação do sujeito trabalhador com a perda do coletivo de trabalho por meio da 

                                                           
11

 Segundo Alves (2013, p. 115), “Capitalismo global, a nova etapa histórica de desenvolvimento do 
modo de produção capitalista, com sua dinâmica de acumulação flexível e regime de acumulação 
predominantemente financeirizado, constituiu-se nos últimos trinta anos (1980-2010)”.  
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“[...] captura da subjetividade do homem que trabalha e a redução do trabalho vivo12 

à força de trabalho como mercadoria”. Essa talvez seja a gênese da crise da 

profissão docente. 

A base teórica aqui apresentada dialoga com um esboço das discussões que 

a Fundação Carlos Chagas tem realizado sobre as políticas de formação docente no 

Brasil, bem como dos estudos realizados pelo Ministério da Educação e Cultura 

(MEC) por meio do Conselho Nacional de Educação (CNE) e da Câmara de 

Educação Básica (CEB). A partir de um diálogo com diferentes autores, criam-se 

possibilidades e caminhos de resistência, especificamente, frente à crise da 

profissão docente e das licenciaturas. 

Gatti, Barreto e André (2011) contribuem para o debate sobre as políticas 

docentes, discutindo ações para a valorização do professor e visando à melhoria na 

qualidade da educação básica brasileira. As autoras apresentam a pesquisa 

desenvolvida sobre as políticas educacionais e as problemáticas relacionadas à 

formação e ao trabalho docente no contexto contemporâneo, cuja abordagem 

sociológica nos ajuda a pensar sobre a atuação docente no dinamismo da 

sociedade.  

Souza (2013, p. 219; p. 226) é outra importante referência para as reflexões 

deste estudo. A autora analisa a precarização do trabalho docente com ênfase na 

sociologia do trabalho e tendo como foco o docente do setor público no Estado de 

São Paulo, que desenvolve suas atividades mediadas por políticas públicas que 

adotam o trabalho incerto, eventual ou intermitente como fonte de diminuição de 

custos. Ao abordar a precarização como um processo institucionalizado, em que 

“situações de emprego consideradas atípicas passam a ser típicas”, a socióloga 

contribui com a ideia de que “as medidas presentes nas políticas públicas 

envolvendo o trabalho docente devem ser consideradas como contra reformistas, 

pois apesar de serem chamadas de reformas, vão no sentido contrário de melhorar 

as condições de trabalho dos professores”.  

De forma complementar, Sennett (2004, p. 27) colabora com uma 

interessante análise sociológica das transformações do mundo do trabalho, 

indicando que o capitalismo afeta diretamente o caráter pessoal dos sujeitos, uma 

vez que, diante das mudanças no mundo do trabalho, o autor indaga: “Como se 

                                                           
12

 Segundo Alves (2013, p. 106), “O trabalho vivo [...] é produto do processo civilizatório do trabalho 
como atividade vital [...]. Essa dimensão humano-genérica da individualidade pessoal é principium 
movens da sociedade humano-genérica”.   
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podem buscar objetivos de longo prazo numa sociedade de curto prazo? Como se 

podem manter relações duráveis?”. A flexibilidade do tempo e do caráter marcada 

pelo desapego, pela vida projetada em curto prazo, leva também a um processo de 

degradação dos trabalhadores, porque a nova ordem centra-se na capacidade 

imediata e não considera a experiência como sentido e direito das pessoas, daí a 

preferência de muitas empresas pela juventude e sua capacidade de adaptação 

rápida às novas circunstâncias. Tais reflexões também fundamentam a perspectiva 

desta pesquisa. 

Ainda como fundamentação teórica, apresentamos os estudos de Alves 

(2013, p. 183), que discute a ideia de trabalho ideológico como atividade concreta e 

sua distinção com o trabalho produtivo. Para o autor, “O trabalho ideológico13 implica 

ação do homem sobre outros homens, caracterizando hoje o traço essencial e 

momento predominante de uma série de trabalhos humanos e ocupações 

profissionais que constituem o mundo do trabalho”, dentre eles, o trabalho do 

professor.   

1.4 O estudo de caso 

Frente aos desafios enunciados, por intermédio da metodologia de estudo de 

caso, esta pesquisa tem por objeto o Programa Institucional das Licenciaturas (PIL), 

da Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), em processo de construção 

desde 2009, e em funcionamento efetivo a partir de 2012. Esta escolha decorre do 

fato deste ser um projeto que nasce e se fundamenta a partir da preocupação com o 

destino, do ponto de vista geral, das licenciaturas e, de forma correlata, com o 

espaço que esses cursos ocupavam no portfólio de graduações oferecidas pela 

UMESP.  

 

                                                           
13

 Para explicitar a concepção de ideologia recorremos a Chauí (2008, p.108-109): “Ideologia é um 
conjunto lógico sistemático e coerente de representações (ideias e valores) e de normas ou regras 
(de conduta) que indicam e prescrevem aos membros da sociedade o que devem pensar e como 
devem pensar, o que devem valorizar e como devem valorizar, o que devem sentir e como devem 
sentir, o que devem fazer e como devem fazer. Um corpo explicativo (representações) e prático 
(normas, regras, preceitos) de caráter prescritivo, normativo, regulador cuja função é dar aos 
membros de uma sociedade dividida em classes, uma explicação racional para as diferenças sociais, 
políticas e culturais, sem jamais atribuir tais diferenças à divisão da sociedade em classes a partir das 
divisões na esfera da produção. Pelo contrário, a função da ideologia é a de apagar as diferenças 
como as de classes e fornecer aos membros da sociedade o sentimento da identidade social, 
encontrando seus referenciais identificadores de todos e para todos”.  
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Vale destacar que essa pesquisadora teve a oportunidade de, no período de 

2011 a 2016, trabalhar como coordenadora do curso de Pedagogia, na modalidade 

presencial, da UMESP, que compõe, juntamente com os cursos de Ciências 

Biológicas, Filosofia e Matemática, o Programa Institucional das Licenciaturas, 

implantado no ano de 2012 e vigente até o momento de finalização desta pesquisa. 

Essa experiência, que proporcionou o contato com os fluxos de inscrição, 

matrícula e finalização da graduação de um grupo de estudantes do Programa, 

provocou inquietações e questionamentos sobre a crise da profissão docente e das 

licenciaturas, revelada, principalmente, pela baixa procura do alunado pelos cursos 

de formação de professores. É dela que se origina a identificação da importância de 

pesquisar sobre essa questão ampla, tendo como objeto privilegiado de pesquisa 

um caso específico, o citado Programa Institucional das Licenciaturas (PIL) da 

UMESP. 

Desdobram-se, portanto, dessa inquietação, um conjunto de questões 

norteadoras da pesquisa ora apresentada. As primeiras, relacionadas à 

compreensão geral do fenômeno, como a seguir enunciado:  

(a) Qual a gênese da crise da profissão docente e, consequentemente, das 

licenciaturas?  

(b) Por que tantos cursos que formam professores estão sendo fechados?  

(c) Por que há uma crescente diminuição na procura pela profissão docente?  

Outras questões, decorrentes das gerais, relacionadas especificamente ao 

caso estudado, podem assim serem organizadas:  

(a) Como se deu o processo de construção do Programa Institucional das 

Licenciaturas da UMESP e quais alterações a iniciativa provocou nas 

licenciaturas então existentes?  

(b) Quais suas contribuições para o enfrentamento da crise das 

licenciaturas? 

(c) Qual papel o PIL cumpre na instituição e na região onde a UMESP se 

encontra inserida (Grande ABC)14? 

                                                           
14

 Região formada pelas cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, 
Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra (N.A.). 
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(d) Qual o impacto das mudanças oriundas desse programa da UMESP na 

procura/permanência de alunos nesses cursos?  

(e) O que tem motivado aqueles que se matricularam no PIL da UMESP? 

(f) Qual o papel da UMESP nessa escolha? 

Frente aos questionamentos acima expostos, o desenvolvimento da pesquisa 

teve como objetivo compreender a crise das licenciaturas e da profissão docente no 

Brasil, e as formas de enfrentamento da crise acionadas na referida Universidade, 

localizada na Região do Grande ABC. No marco desse objetivo geral, será 

analisado, em profundidade, o Programa Institucional das Licenciaturas, 

desenvolvido pela Universidade Metodista de São Paulo a partir de 2012 e vigente 

até o momento. 

Do ponto de vista do método, conforme já anunciado anteriormente, a 

presente pesquisa encontra-se entre aquelas delineadas como estudo de caso. 

Trata-se de um estudo de caso descritivo, referente ao PIL da Universidade 

Metodista de São Paulo. Segundo Gil (2009), é comum que os estudos de caso 

sejam de natureza qualitativa, auxiliando o pesquisador no processo de investigação 

do funcionamento das organizações.  

A análise do PIL, portanto, segue esse delineamento, visto que permite, ainda 

segundo o autor, que se observe um caso em profundidade, delimitando o objeto de 

estudo, e possibilitando “[...] investigar o caso pelo lado de dentro para compreensão 

do fenômeno sob a perspectiva dos membros dos grupos ou das organizações” 

(GIL, 2009, p.17). Assim, a proposta é mergulhar no PIL como um fenômeno e 

analisá-lo transversalmente, em uma perspectiva crítica, salientando seus limites e 

possibilidades para o enfrentamento da crise. 

Outro importante autor que contribuiu para a escolha do método foi Yin (2010, 

p. 32), que conceitua estudo de caso como “[...] uma investigação empírica em que 

se investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente definidos”. Nesse sentido, estudar o PIL e sua inserção no cenário da 

crise das licenciaturas e da profissão docente, bem como analisar seu impacto e 

limites dentro do contexto atual, pode ser elemento importante no âmbito das 

pesquisas em educação relacionadas a essa temática.  

Visando viabilizar o estudo proposto, o processo de investigação também 
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contemplou, para além da pesquisa bibliográfica, presente “em quase todos os 

estudos”, segundo Gil (1999, p. 65), a pesquisa de natureza documental. Dentro 

desse escopo, foram analisados “documentos de primeira mão”, entre eles: 

(a) Documento Norteador da mantenedora sobre a Missão Educacional das 

Instituições ligadas à Igreja Metodista;  

(b) Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do período de 2007 a 2016;  

(c) Projeto Pedagógico Institucional (PPI) do período de 2008 a 2012;  

(d) Relatório do Grupo de Trabalho designado pela Reitoria da UMESP para 

elaborar uma proposta para as licenciaturas da instituição;  

(e) Diretrizes para elaboração dos Projetos Pedagógicos e organização das 

Matrizes Curriculares dos Cursos do Programa Institucional de 

Licenciaturas.  

Outras fontes documentais, consideradas como “documentos de segunda 

mão”, também foram utilizadas no processo de pesquisa, a exemplo dos Relatórios 

de Pesquisa da Fundação Carlos Chagas, do INEP, entre outros.   

Como metodologia complementar, outro caminho percorrido pela pesquisa foi 

a ida a campo, que conforme Gil (1999, p. 72), tem por objetivo aprofundar questões 

propostas pela investigação. A ida a campo, no caso desta pesquisa, objetivou 

registrar a percepção de um grupo de profissionais, todos participantes de diferentes 

etapas da construção do Programa Institucional das Licenciaturas O instrumento 

utilizado foi o da entrevista semiestruturada e, ao todo, foram entrevistados cinco 

profissionais. A amostra foi constituída considerando a experiência dos sujeitos 

como critério.  

Na primeira etapa, foram realizadas entrevistas com dois membros do Grupo 

de Trabalho (Comitê das Licenciaturas) instituído pela Reitoria (2009), com o 

objetivo de analisar a conjuntura das licenciaturas em âmbito nacional e regional 

para a proposição de sugestões e intervenção institucional frente ao problema da 

baixa procura pelos cursos de formação de professores. Quando o PIL foi 

implantado, em 2012, as entrevistadas ocupavam os cargos de Pró-reitora de 

Graduação e Coordenadora do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. O 

objetivo foi conhecer os aspectos constitutivos para a construção do documento Pró-

política de Licenciaturas na UMESP. 
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Na segunda etapa, foi realizada entrevista com um membro do Grupo de 

Trabalho para organização e efetivação do Programa das Licenciaturas (à época, 

Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Educação – PPG), na intenção 

de historicizar o processo, bem como identificar elementos de construção do PIL.  

Ainda no processo de entrevistas, na terceira etapa, o diálogo se deu com os 

coordenadores dos cursos de Licenciaturas que fazem parte do PIL (Ciências 

Biológicas, Matemática e Filosofia). Nesse momento, objetivou-se refletir sobre o 

processo de construção dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) e a 

constituição da identidade do Programa. 

Vale acrescentar que as entrevistas foram examinadas à luz da análise de 

conteúdo que, segundo Franco (2012, p. 25), “[...] é um procedimento de pesquisa 

que se situa em um delineamento mais amplo da teoria da comunicação e tem como 

ponto de partida a mensagem”. A análise da mensagem permite ao pesquisador 

refletir e fazer inferência sobre o conteúdo apresentado. De caráter qualitativo, 

analisa conteúdos, por meio de documentos e discursos transcritos e articulados 

com questões básicas da pesquisa. Também segue em sua estrutura metodológica 

a revisão bibliográfica, por meio de levantamento de estudos e reflexões sobre o 

tema a partir de referenciais teóricos que incluem teses e dissertações que tratam do 

tema deste trabalho.  

Com esta pesquisa pretende-se contribuir para a ampliação das reflexões 

sobre a crise das licenciaturas, bem como para as tomadas de decisão de Políticas 

e Gestão Educacionais, além de ampliar as discussões na linha de Política e Gestão 

do Programa de Pós-graduação em Educação da UMESP. 

1.5 A organização da tese 

A tese encontra-se organizada em quatro capítulos, na sequência da presente 

Introdução, conforme segue: 

(a) O Capítulo 2, intitulado “A profissão docente e as licenciaturas no Brasil: 

constituição e crise”, discute a profissão docente no país e a gênese da 

crise gerada pelas transformações no mundo do trabalho e 

consequentemente na carreira do professor, trazendo um breve 

panorama das políticas públicas de incentivo à docência no Brasil como 

medida de estímulo e enfrentamento da crise.  
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Trata-se de um capítulo fundamentalmente teórico, que se sustenta nas 

ideias de Alves (2013) e Sennett (2004), que possibilitam realizar uma 

leitura crítica do panorama brasileiro com base na sociologia do trabalho 

e a influência do capitalismo flexível na constituição da crise das 

licenciaturas.  

O capítulo também busca inspiração no pensamento de Gatti e Barreto 

(2009a), cuja análise do panorama da realidade brasileira apresenta os 

impasses e desafios frente à formação docente da educação básica.  

(b) O Capítulo 3, intitulado “A crise nas licenciaturas: o cenário e a pesquisa”, 

aborda o panorama dos cursos de licenciatura no Brasil e na região do 

Grande ABC, além de apresentar as licenciaturas oferecidas pela 

instituição estudada.   

(c) O Capítulo 4, intitulado “A proposta desenvolvida para enfrentamento da 

crise e sua implementação”, apresenta o Programa Institucional das 

Licenciaturas na UMESP, seu processo de construção coletiva, além da 

análise dos documentos que o regulamentaram. 

(d) O Capítulo 5, denominado “A perspectiva dos envolvidos e os 

desdobramentos do Programa Institucional das Licenciaturas: as 

entrevistas”, debruça-se sobre os efeitos do PIL para a Universidade e 

para a comunidade externa, além de refletir sobre as interfaces desse 

Programa com a crise na profissão docente.  

No fechamento do trabalho, as Considerações Finais buscam evidenciar os 

principais aspectos da pesquisa, apontando para as necessárias reflexões sobre o 

fortalecimento da profissão docente como forma de enfrentar os desafios impostos 

frente à crise instaurada que perpassa a realidade educacional brasileira, além de 

propor possibilidades de outras análises do PIL, em pesquisas futuras.  

Inspiro-me nas palavras de Paulo Freire (2005, p. 15): 

As árvores sempre me atraíram. As frondes arredondadas, a 
variedade do seu verde, a sombra aconchegante, o cheiro das 
flores, os frutos, a ondulação dos galhos, mais intensa ou menos 
intensa em função de sua resistência ao vento (FREIRE, 2005, p. 
15).  

Dessa forma, vou sentar-me à sombra de uma mangueira e metaforizar o PIL 

como uma semente que germinou e transformou-se em frondoso bordão para as 

licenciaturas da UMESP.   
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Possivelmente não interesse a ninguém a 

indagação que me traz aqui à sombra gostosa dessa 

mangueira e nela ficar, por horas, “sozinho”, 

escondido do mundo e dos outros, fazendo-me 

perguntas ou discursando, nem sempre provocado 

por minhas perguntas.  

De tanto me recolher à sombra desta árvore, 

alguma razão primeira se perdeu no prazer que vir 

hoje aqui me causa. Devo mesmo é entregar-me ao 

gosto de vir, vivê-lo, fazê-lo mais intenso na medida 

em que provo. Vir, com insistência com que o faço, 

experimentar a solidão, enfatiza em mim a 

necessidade de comunhão. Enquanto adverbialmente 

só é que percebo a substantividade de estar com.  

[Paulo Freire] 

 

Mangueira centenária de Andradina (SP). 
Fonte: Brito (2017). 
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2 A PROFISSÃO DOCENTE E AS LICENCIATURAS NO BRASIL: 
CONSTITUIÇÃO E CRISE 

A educação tem ocupado papel de destaque no mundo e sido mote de muitas 

discussões, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, após a publicação 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948). Quando se discute 

educação, emerge uma associação com a profissão docente. Segundo Gatti e 

Barreto (2009a), desde a sua criação, a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) tem apresentado como pauta reflexões 

sobre a necessidade do enfrentamento do desafio da formação dos docentes da 

educação básica. Tal preocupação mantém relação direta com a necessidade de 

assegurar uma educação de qualidade para todos, buscando a efetivação de uma 

formação ética e humanizada para a construção de uma cultura de paz.  

Nessa inspiração, a leitura do excerto, a seguir, sugere reflexões: 

O primeiro parágrafo do Ato Constitutivo da UNESCO – pensado e 
escrito durante o clima de profundas apreensões ao término da 
Segunda Guerra – reconheceu que na mente das pessoas residia a 
esperança para o advento de cenários de maior plenitude 
democrática e cidadã, a educação e, por conseguinte, o professor 
haveriam de se elevar como prioridades da política educacional de 
todas as nações. (GATTI; BARRETO, 2009a, p. 7)  

Dentro desse contexto, após décadas de lutas e discussões sobre educação 

nos seus aspectos políticos, social e de direitos e sua relação com o trabalho 

docente, de acordo com Gatti e Barreto (2009a), no dia 5 de outubro de 1966, em 

Paris, foi aprovado pela Conferência Intergovernamental Especial sobre a Condição 

Docente, organizada pela UNESCO e pela Organização Internacional do Trabalho 

(OIT)15, um documento intitulado “Recomendação Relativa à Condição Docente”.  

Tal documento indica que os Estados devem assumir a responsabilidade de 

assegurar   uma   educação   de   qualidade   para   todos  em  consonância  com  a  

 

                                                           
15

 A ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT), fundada em 1919, tem como objetivo 
promover a justiça social. De estrutura tripartite, é composta por representantes de governos, 
organizações de empregadores e trabalhadores de 183 Estados-membros.  

Em 1998, a Conferência Internacional do Trabalho aprovou a Declaração dos Princípios e Direitos 
Fundamentais do Trabalho. Os desafios da globalização e deficit das políticas relacionados ao 
trabalho levam a OIT a instituir o Trabalho Docente como eixo central estratégico para o alcance do 
progresso econômico e social que tem como objetivos: “respeito às normas internacionais do 
trabalho, promoção de emprego de qualidade, extensão da proteção social, fortalecimento do diálogo 
social” (ONUBR, 2017).  
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Declaração Universal dos Direitos Humanos, tendo como foco a formação do 

profissional da educação, cuja importância e contribuição no desenvolvimento da 

personalidade humana são vitais em um projeto de formação de uma sociedade 

ética, cidadã e mais humanizada: 

Este documento é, ainda hoje, um dos mais completos sobre a 
profissão docente, pois compreende as diferentes dimensões da 
função do magistério, entre elas a formação inicial e continuada, 
condições de trabalho para um ensino de qualidade, remuneração, 
organização e política docente, acesso, carreira e promoção, 
avaliação, estabilidade, disciplina, saúde, direitos, deveres e material 
pedagógico de apoio (GATTI; BARRETO, 2009a, p. 7). 

 Mais de cinco décadas se passaram e observamos que, apesar dos esforços 

dos muitos países para estabelecimento e avanços quanto à estrutura e 

desenvolvimento da carreira docente, estes ainda têm se mostrado insuficientes no 

sentido de considerar a importância do professor e sua relação na formação da 

infância e da juventude.  

Este capítulo dedica-se à reflexão sobre os impasses que envolvem a 

profissão docente no Brasil e, de maneira articulada, a relação desses impasses 

tanto com a oferta de cursos de licenciatura como com o interesse por esse campo 

de atuação profissional. Busca discutir, a partir do diálogo entre revisão bibliográfica 

e pesquisa documental, o que denominamos, nesta tese, como crise da profissão 

docente. 

Visando cumprir com esse objetivo, o desenvolvimento do capítulo considera 

os seguintes passos: na primeira parte, é apresentado um panorama da educação 

básica no Brasil, estabelecendo-se a correlação entre sua oferta e o campo de 

trabalho docente; na sequência, o capítulo apresenta o perfil dos docentes do ensino 

básico brasileiro, ao que se segue com a exposição do panorama das políticas 

públicas de incentivo à docência no Brasil, já que essas buscam, em muitas 

ocasiões, estimular a inserção e a permanência na profissão, cada vez mais 

marcada pela fragilidade dos vínculos e pela desistência. 

O conjunto das questões tratadas no capítulo encontra-se articulado pelas 

discussões apresentadas na introdução. Nessa perspectiva, mais que contextualizar 

as mudanças pelas quais a sociedade atravessou nas últimas décadas, busca-se 

observar os reflexos das transformações ocorridas na sociedade e, em particular, no 

mundo do trabalho, na educação brasileira e na profissionalização e atividade 

docente.   
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2.1 Educação e profissão docente no Brasil 

A educação brasileira tem vivido séria crise estrutural e, como parte desta, 

observa-se um marcado desinteresse da juventude pela profissão docente, o que 

tem motivado importantes pesquisas, dentre as quais, as da Fundação Carlos 

Chagas, que investigam a atratividade da carreira docente. Tais pesquisas revelam 

que a problemática da baixa procura da juventude por cursos de licenciatura não é 

simples e perpassa por mudanças desenvolvidas na sociedade, como afirma a FCC:  

Discutir os fatores ligados à atratividade das carreiras profissionais 
em geral exige considerar as mudanças em processo no mundo do 
trabalho, nas tecnologias, nos contextos político, econômico, cultural 
e social. Desde a década de 1980, a sociedade passa por 
transformações que alteram as formas e as relações de trabalho nos 
diversos campos profissionais. Vive-se uma conjuntura histórica 
permeada por cenários de relações sociais e de trabalho, complexos 
e contraditórios que geram uma nova compreensão de carreira e 
desenvolvimento profissional. (FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, 
2009, p. 2) 

Frente ao cenário de crise da profissão docente que se instala, é importante 

que as pesquisas analisem a essência do fenômeno, sua lógica e organização, bem 

como, identifiquem concepções que as sustentam. Analisar a estrutura pode nos 

ajudar a compreender a conjuntura posta, que chamamos de cenário. Trata-se de 

realizar um mapeamento do contexto, cujo objetivo é buscar caminhos e 

possibilidades de resistência por meio da construção de um olhar reflexivo sobre a 

realidade, no sentido de repensar a formação docente e a valorização da educação 

e dos cursos de licenciatura. 

No Brasil, segundo Gatti e Barreto (2009a), a formação docente tem sofrido 

sérios impactos gerados pelo rápido crescimento populacional e, 

consequentemente, forte expansão da escolarização básica, especialmente, entre 

os anos de 1970 e 1980, período em que era grande o número de analfabetos e 

semianalfabetos. Conforme as autoras, a baixa escolarização, além de limitar o 

acesso a direitos, também opera como fator que dificulta o acesso ao mercado de 

trabalho. Este, por sua vez, ao se reconfigurar, entre outros fatores, pela inserção de 

inovações tecnológicas, passou a exigir trabalhadores com maior nível de 

escolarização. Dessa forma, 

Com as pressões populares, com as demandas da expansão 
industrial e do capital, os investimentos públicos no ensino 
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fundamental começam a crescer e a demanda por professores 
também aumenta. O suprimento de docentes nas escolas caminha 
por meio de várias adaptações: expansão das escolas normais em 
nível médio, cursos rápidos de suprimento formativo de docentes, 
complementação de formações de origens diversas, autorizações 
especiais para exercício do magistério a não licenciados, admissão 
de professores leigos etc. (GATTI; BARRETO, 2009a, p. 11). 

 Essas ações do Estado brasileiro, observadas fundamentalmente a partir de 

1980, ao invés de contribuírem eficientemente para a solução dos problemas 

nacionais relacionados à educação básica, foram acumulando lacunas que se 

agravaram ao longo do tempo e estão até hoje presentes, caracterizando uma 

crônica crise estrutural, na qual a formação dos professores é também um dos 

aspectos a ser considerado, bem como a carreira docente e o desenvolvimento 

profissional.  

 Quando pensamos sobre a natureza da crise das licenciaturas, questões 

sociais, políticas e pedagógicas emergem e revelam que a nova ordem estabelecida 

pelo sistema fundamenta essa crise. Concordamos com Laval (2004) quando ele 

afirma que a escola neoliberal16, nos seus diferentes segmentos, tem como 

concepção que a educação é um bem privado, sustentado no valor econômico e que 

a cultura e o conhecimento devem ser capitalizados pelo indivíduo, assumindo um 

caráter utilitarista e liberal, atendendo aos interesses do mercado. A educação como 

um direito humano se perde quando cooptada pelo capitalismo global.   

Desse modo, não podemos ingenuamente considerar as iniciativas do Estado 

brasileiro como neutras. Segundo Laval (2004), a abertura para as regras de 

mercado marca o desengajamento do Estado para o fortalecimento da iniciativa 

privada, pois a economia é central em tal processo. Nesse sentido, o papel da 

educação, 

[...] além da importância econômica, o trabalho dos professores 
também tem papel central do ponto de vista político e cultural. O 
ensino escolar há mais de dois séculos constitui a forma dominante 
de socialização e de formação nas sociedades modernas e continua 
se expandindo (GATTI; BARRETO, 2009a, p.15).  

 

                                                           
16

 Para Laval (2004, p. xi; p. 12), “a escola neoliberal designa certo modelo escolar que considera a 
educação como um bem essencialmente privado e cujo valor é, antes de tudo, econômico”. Assume 
sentido utilitarista na produção e venda de bens e serviços. Ainda para o autor, a escola neoliberal 
tem como característica a “padronização dos objetivos e controles, descentralização, mutação do 
gerenciamento educativo e formação dos docentes são, essencialmente, reformas centradas na 
produtividade”.  
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Romanelli (2001) também comunga dessa ideia, ao considerar que a ordem 

da economia e o poder político influenciam diretamente a trajetória da educação 

escolar brasileira e, consequentemente, a profissão docente, favorecendo as 

camadas sociais detentoras do poder fechando, assim, o ciclo de dominação.  

Em face do exposto, analisamos, a seguir, o contexto da profissão docente no 

Brasil em um comparativo entre os anos 2006 e 2016, considerando dados 

disponíveis do Censo da Educação Básica desenvolvido pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), que nos permitem 

construir um panorama da realidade educacional brasileira, tendo como foco a 

Educação Básica, campo de atuação dos docentes formados em cursos de 

licenciatura. 

2.1.1 As matrículas na educação básica e o campo de atuação docente no 
Brasil – 2006-2016: um breve panorama 

Para análise da profissão docente no Brasil, a opção foi desenvolver um 

recorte do período de 2006 a 2016, para a construção de um breve panorama da 

educação básica brasileira em relação ao número de matrículas de alunos nos seus 

diferentes segmentos (Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, 

Educação Profissional, Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial). 

Também se apresenta o número de docentes e a atuação destes nas diferentes 

regiões, bem como o delineamento do perfil docente, considerando idade e sexo, 

além dos vínculos de trabalho no setor público e privado.  

A coleta de informações para a elaboração deste capítulo foi realizada por 

intermédio da análise dos microdados do Censo da Educação Básica (2006 e 2016), 

sistematizados pelo MEC/INEP (BRASIL, 2006c; BRASIL, 2016b). Os estudos de 

Gatti e Barreto (2009a) tomaram como referência os dados de 2006. Esta pesquisa 

estabelece um comparativo com os números referentes ao ano de 2016 na intenção 

de observar e analisar o percurso da Educação Básica entre os anos selecionados.  

Segundo dados do INEP (BRASIL, 2006c), no ano de 2006, das 55.942.047 

matrículas na Educação Básica, 59% estavam concentradas no Ensino 

Fundamental, 16% no Ensino Médio, 13% na Educação Infantil, 10% na Educação 

de Jovens e Adultos e 1% no Ensino Profissionalizante e Educação Especial. Os 

números representam a maior parte das matrículas nas escolas brasileiras, 

perfazendo um total de 91%. Os 9% restantes referem-se a matrículas no Ensino 
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Superior. O número expressivo de estudantes matriculados na Educação Básica 

demonstra que há espaço de trabalho para docentes licenciados.  

No ano de 2016, os números se modificaram. Das 50.417.108 matrículas 

realizadas, 55% ocorreram no Ensino Fundamental, 16% no Ensino Médio, 16% na 

Educação Infantil, 7% na Educação de Jovens e Adultos, 4% no Ensino 

Profissionalizante e 2% na Educação Especial.  

Para tornar mais ampla a análise, vale observar a distribuição de matrículas 

nos diferentes segmentos da Educação Básica – Educação Infantil, Ensino 

Fundamental, Ensino Médio, Ensino Profissionalizante, Educação de Jovens e 

Adultos e Educação Especial – referência anos 2006-2016, conforme a Ilustração a 

seguir. 

Figura 1 – Gráfico  comparativo de matrículas nos diferentes segmentos  da Educação 
Básica – Brasil (2006 e 2016). 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela Autora com base nos dados do INEP – Sinopses Estatísticas da 
Educação Básica, referentes aos anos de 2006 e 2016 (BRASIL, 2006c; BRASIL, 2016b). 

A análise dos dados nos leva a concluir que houve redução de 9,8% nas 

matrículas da Educação Básica de 2016 em comparação às realizadas em 2006. 

Essa redução nos diferentes segmentos se mostra: no Ensino Fundamental, com 

queda de 16,8%, no Ensino Médio, com 8,7%, e na Educação de Jovens e Adultos, 

segmento no qual a queda de matrículas chega aos 38%. Houve aumento de 

matrículas da Educação Infantil (18%), Educação Especial (158%) e Ensino 

Profissionalizante (149,7%).  
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Vale ressaltar que, no ano de 2006, houve um aumento na quantidade de 

matrículas no Ensino Fundamental e redução na Educação Infantil. Segundo o INEP 

(BRASIL, 2006c): 

[...] mudanças identificadas nos quantitativos de matrículas nas 
primeiras etapas da educação básica podem estar associadas à 
organização do ensino fundamental em 9 anos. Tal iniciativa vem 
promovendo a transferência de matrículas de crianças de 6 anos da 
pré-escola para o ensino fundamental. Consequentemente, observa-
se em 2006, uma queda de matrículas na pré-escola e crescimento 
de 43% no número de alunos na série inicial do ensino fundamental, 
em relação a 2005 (BRASIL, 2006c, p. 40). 

Um dos aspectos que pode ter influenciado o aumento de matrículas da 

Educação Infantil entre 2006 e 2016 foi a criação do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica de Valorização dos Profissionais da 

Educação (Fundeb)17.  

Segundo Peres et al. (2015, p. 6), o Fundeb “[...] é um fundo de natureza 

contábil e de âmbito Estadual, composto por uma cesta de recursos provenientes de 

impostos e transferências vinculados à educação dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, além da complementação da União”. O objetivo do Fundeb é 

promover a redistribuição de recursos ligados à Educação Básica. Para os autores, 

com o fundo de matrículas, passou-se a incluir a Educação Infantil, o Ensino Médio e 

a Educação de Jovens e Adultos, envolvendo toda a Educação Básica.  

Quanto ao aumento de matrículas na Educação Especial, deve-se considerar 

as ações do MEC, desencadeadas por meio da Secretaria de Educação Especial. 

No período estudado, foram desenvolvidos programas voltados à adoção de uma 

Política Nacional de Educação Especial, com apoio técnico e financeiro aos 

sistemas públicos de ensino, objetivando garantir a oferta e o atendimento 

educacional especializado, complementar à escolarização. Parte das ações foi 

regulada pelo Decreto nº 6.571, de 17 de setembro de 200818 (BRASIL, 2008a). 

Também foram desenvolvidos os seguintes programas: Programas de Formação 

Continuada de Professores na Educação Especial, Programa de Implementação de 

Salas de Recursos Multifuncionais, Programa de Escola Acessível e o Programa de 

                                                           
17

 O Fundeb, que entrou em vigor em 2007, foi implantado pela Emenda Constitucional nº 53, de 19 
de dezembro de 2006, regulamentado pela Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, e pelo Decreto nº 
6.253, de 13 de novembro de 2007 (BRASIL, 2006b; BRASIL, 2007a). 

18
 O Decreto nº 6.571, de 17 de setembro de 2008, dispõe sobre o Atendimento Educacional 

Especializado, regulamenta o parágrafo único do Art. 60, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, e acrescenta dispositivo ao Decreto nº 6.253, de 13 de novembro de 2007 (BRASIL, 1996; 
BRASIL, 2007a; BRASIL, 2008a). 
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Educação Inclusiva: Direito à Diversidade para a formação de gestores e 

educadores para o desenvolvimento de um sistema de educação inclusivo. Tais 

ações impactaram as escolas, abrindo espaço para a inclusão de uma camada da 

população que estava às margens do sistema educacional. 

Outro segmento da Educação Básica que teve expressivo aumento no 

número de matrículas foi o Ensino Profissional. Um dos aspectos que pode ter 

estimulado esse avanço também está relacionado a programas do governo federal, 

como, por exemplo, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(Pronatec). Criado pelo Governo Federal por meio da Lei nº 12.513, de 26 de 

outubro de 2011, “[...] o programa tem como objetivo expandir, interiorizar e 

democratizar a oferta de cursos de Educação Profissional e tecnológica no nível 

médio de ensino” (BRASIL, 2011).  

Segundo dados do MEC, entre os anos de 2003 e 2014 foram construídas 

422 unidades dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, além de 

outras iniciativas como o Programa Brasil Profissionalizado, destinado à ampliação 

de oferta e fortalecimento da educação profissional integrada ao ensino médio nas 

redes estaduais, entre outros programas do governo para o estímulo à formação 

profissional. Tais iniciativas atendem à exigência imediata do mercado de uma 

formação profissional rápida para funções médias.  

Quanto à diminuição de matrículas no Ensino Fundamental, segundo as notas 

estatísticas do INEP (BRASIL, 2016a), atribui-se tanto à melhoria dos indicadores de 

fluxo escolar (acompanhamento e controle do rendimento escolar, taxas de 

aprovação, repetência e evasão), quanto a fatores demográficos, pois a população 

brasileira na faixa etária dos 6 aos 14 anos está diminuindo.  

Ainda segundo o INEP, a diminuição do número de matrículas no Ensino 

Médio “[...] está relacionada a diferenças históricas entre as taxas de aprovação dos 

anos iniciais (maiores taxas de aprovação) com relação àquelas observadas nos 

anos finais do ensino médio (menores taxas de aprovação)”. Na migração do Ensino 

Fundamental para o Ensino Médio é histórico o afunilamento da pirâmide da 

educação brasileira com marcado índice de evasão, principalmente, entre as classes 

populares (BRASIL, 2016a, p. 20). 

Para ampliação da análise, é interessante observar como as matrículas da 

Educação Básica estão distribuídas pelas diferentes regiões do país, como expressa 

a Tabela 1.  
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Tabela 1 – Comparativo de matrículas na educação básica por regiões – 2006 e 2016. 

COMPARATIVO DE MATRÍCULA EDUCAÇÃO BÁSICA – BRASIL 2006-2016 

2006 

BRASIL 
TOTAL GERAL 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 

ENSINO 
MÉDIO 

EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL 

EDUCAÇÃO 
DE JOVENS E 

ADULTOS 

EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 

55. 942.047 7.016.095 33.282.663 8.906.820 744.690 5.616.291 375.488 

REGIÕES 

REGIÕES TOTAL GERAL 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
ENSINO 
MÉDIO 

EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL 

EDUCAÇÃO 
DE JOVENS E 

ADULTOS 

EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 

Norte 5.374.166 570.580 3.356.716 755.773 29.362 638.955 22.780 

Nordeste 18.079.266 2.242.166 10.887.853 2.692.512 94.480 2.092.227 70.028 

Centro-Oeste 3.914.521 410.860 2.437.006 647.313 28.934 361.296 29.112 

Sudeste 21.389.348 2.925.118 12.344.341 3.597.691 431.480 1.931.690 159.028 

Sul  7.184.746 867.371 4.256.747 1.213.531 160.434 592.123 94.540 

2016 

BRASIL 
TOTAL GERAL 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 

ENSINO 
MÉDIO 

EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL 

EDUCAÇÃO 
DE JOVENS E 

ADULTOS 

EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 

50.417.108 8.279.104 27.691.478 8.133.040 1.859.940 3.482.174 971.372 

REGIÕES 

REGIÕES TOTAL GERAL 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
ENSINO 
MÉDIO 

EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL 

EDUCAÇÃO 
DE JOVENS E 

ADULTOS 

EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 

Norte 5.153.503 634.123 3.105.481 792.783 118.211 418.396 84.509 

Nordeste 14.833.790 2.196.860 8.316.137 2.245.524 498.730 1.330.079 246.460 

Centro-Oeste 3.756.971 587.561 2.145.966 602.356 105.612 231.519 83.957 

Sudeste 19.909.338 3.666.421 10.499.801 3.441.661 817.009 1.119.025 365.421 

Sul  6.763.506 1.194.139 3.624.093 1.050.716 320.378 383.155 191.025 

Fonte: Tabela elaborada pela Autora com base nos dados do INEP – Sinopses Estatísticas da Educação Básica 
referentes aos anos de 2006 e 2016 (BRASIL, 2006c; BRASIL, 2016b). 

Constatamos, assim, como já indicaram Gatti e Barreto (2009a), que em 2006 

as maiores ofertas de emprego para professores estavam localizadas nas regiões 

Sudeste e Nordeste do país e os menores mercados de trabalho para docentes, por 

sua vez, localizavam-se nas regiões Sul, Norte e Centro-Oeste do Brasil. 

 No ano de 2016, os dados revelam que 40% das matrículas dos alunos da 

Educação Básica concentram-se na região Sudeste, na sequência, 29% na região 

Nordeste, 13% na região Sul, na região Norte 10% e, por fim, 8% na região Centro 

Oeste. Observa-se que o mercado de trabalho para docentes nas diferentes regiões 

se mantém e isso se relaciona com a população brasileira distribuída nas diferentes 

regiões da Federação, aspectos que o gráfico da Figura 2 ajuda a explicitar.   
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Figura 2 – Gráfico da população brasileira e sua distribuição nas diferentes regiões do país. 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela Autora com base nos dados do IBGE. Diretoria de Pesquisas – 
DPE. Coordenação de População e Indicadores Sociais – COPIS. 

Considerando dados levantados pelo “Censo Demográfico de 2010”, segundo 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017), as regiões Sudeste e 

Nordeste são as mais populosas do Brasil, seguidas das regiões Sul, Norte e 

Centro-Oeste. Essa distribuição populacional repercute, evidentemente, na 

incidência de matrículas, conforme expressam os dados da Tabela 1 que, 

consequentemente, reverberam na oferta de empregos para docentes da educação 

básica. 

Junto a esses números de matrículas na Educação Básica, se expressa 

também a desigualdade de acesso a escolarização. Assim, de acordo com dados do 

IBGE (2007-2015), o índice de analfabetismo entre as pessoas com 15 anos ou mais 

ainda é grande, como demonstrado na Tabela 2. 

Tabela 2 – Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade, por sexo – Brasil 2007-
2015. 

TAXA DE ANALFABETISMO DAS PESSOAS DE 15 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SEXO – BRASIL 2007/2015 

GÊNERO 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 

Homens 10,4 10,2 9,8 8,8 9,0 8,8 8,6 8,3 

Mulheres 9,9 9,8 9,6 8,4 8,4 8,2 7,9 7,7 

TOTAL 10,1 10,0 9,7 8,6 8,7 8,5 8,3 8,0 

Fonte: IBGE – Diretoria de Pesquisas. Coordenação de Trabalho e Rendimento. Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílio 2007-2015 (IBGE, 2017b). 

 É possível observar que os avanços são muito lentos (dois pontos percentuais 

em oito anos) para o processo de democratização do ensino brasileiro. Dados do 
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IBGE (2007/2015) também apontam que o maior índice de analfabetismo e crianças 

fora da escola se encontra nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país, 

indicando que falta muito para a erradicação do analfabetismo e que não são poucos 

os desafios da Educação Básica no Brasil, o que entra no contexto da crise da 

profissão docente (IBGE, 2017b). 

Para ampliar tal discussão, é importante considerarmos, seguindo o 

pensamento de Saviani (2014b), que as políticas educacionais brasileiras 

perseguem uma meta que nunca é alcançada: a erradicação do analfabetismo e a 

universalização do Ensino Fundamental. O que se comprova, também, quando 

comparados os dados relativos às matrículas no Ensino Fundamental com aquelas 

efetivadas no Ensino Médio, pois notamos significativa diminuição na continuidade 

dos estudos. Para o autor, as políticas públicas de educação são marcadas por 

descontinuidade e, metaforicamente, podem ser comparadas a um pêndulo 

(movimento de vai e vem) com infinitas reformas que, ora centralizam, ora 

descentralizam o ensino. É nesse tortuoso caminho que se delineia a premissa de 

que os reais problemas da Educação Básica não são eficientemente enfrentados, o 

que nos permite afirmar que a realidade da Educação Básica na década de 2006-

2016 não se modificou (SAVIANI, 2014a).  

2.1.2. O perfil dos docentes da educação básica: comparativo da última década 

 
 

Após análise comparativa dos números e índices referentes às matrículas na 

Educação Básica nos anos de 2006 e 2016, para o breve delineamento do 

panorama educacional brasileiro, faz-se necessário analisar a situação dos docentes 

nos respectivos contextos. Inclusive, a Figura 3, apresentada a seguir, tem como 

base os dados coletados referentes aos indivíduos que estavam em efetiva regência 

de classe na data do Censo Escolar dos anos de 2006 e 2016. 

 Figura 3 – Gráfico comparativo do número de docentes da educação básica no Brasil – 2006 e 2016. 

Fonte: Gráfico elaborado pela Autora com base nos dados do INEP. Sinopses Estatísticas da Educação Básica  
referentes aos anos de 2006 e 2016. (BRASIL, 2006c; BRASIL, 2016b). 

 2.006:  2.647.414 

2.016:  2.196.397 
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Observamos, nessa comparação, uma redução no número de professores 

que atuam na Educação Básica da ordem de 17%. O ritmo diferenciado de queda do 

número de docentes em relação ao número de matriculados sugere diferentes 

questões a serem analisadas:  

(a) aumento do número de estudantes por sala de aula;  

(b) diminuição dos processos de contratação;  

(c) diminuição da procura pela atividade docente; e 

(d) ampliação da jornada de trabalho dos docentes (dobra ou ampliação das 

horas em diferentes escolas). 

Os motivos de diminuição dos docentes também podem estar relacionados, 

pelo menos em parte, à diminuição no número de matrículas, embora a redução de 

docentes seja mais expressiva. No ano de 2016, segundo o INEP, 1.718.685 

docentes estavam locados em uma única escola, totalizando 78,3%. Os demais, 

477.712, que representavam 21,7% do total de docentes neste nível de ensino, 

atuavam em duas escolas ou mais (BRASIL, 2007b).   

Pesquisas indicam que muitos docentes da Educação Básica, devido aos 

baixos salários, acabam tendo a necessidade de dobrar o turno de trabalho para 

composição salarial, fato que certamente pode se caracterizar, segundo Alves 

(2013, p. 190), como “[...] „invasão‟ do tempo de vida pessoal pelo tempo de trabalho 

abstrato19 que impregna a atividade laboral”.  

 De modo comparativo, podemos observar na Figura 4, a seguir, como 

estavam organizados os professores segundo os segmentos de ensino na educação 

básica nos anos de 2006 e 2016. 

 

 

 

 

                                                           
19

 Marx, ao estudar o trabalho, o apresenta em sua dimensão concreta e abstrata. O trabalho 
concreto é “dispêndio de força de trabalho” voltado a um fim, que produz valores de uso. O trabalho 
abstrato está relacionado à submissão do caráter útil do trabalho ao capital. Dessa forma, o dispêndio 
de força produtiva humana, seja ela física ou intelectual, está voltado à produção de mercadorias, 
valorização do capital (N.A.). 
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Figura 4 – Gráfico comparativo da distribuição de docentes da 
educação básica nos diferentes segmentos – 2006 (Vista A) e 2016 
(Vista B).  

 

 

Fonte: Gráficos elaborados pela autora com base nos dados do 
INEP. Sinopses Estatísticas da Educação Básica referentes aos anos 
de 2006 e 2016 (BRASIL, 2006c; BRASIL, 2016b). 

 Os dados e índices da distribuição de professores apresentados na Figura 4 

coadunam com os já analisados, referentes às matrículas na Educação Básica. A 

maior parte dos docentes atuava no Ensino Fundamental e Médio em 2006. 

Somados, totalizavam 82% do montante, enquanto que, em 2016, totalizavam 

apenas 49% (uma redução da ordem de 33% de professores dedicados a esse nível 

de ensino).  

 Em contrapartida, cresceu o índice de professores que atuavam na 

Educação Infantil e na Educação Especial, que saltou de 6%, em 2006, para 42%, 

em 2016. Esse índice, relativo a 2016, aproxima-se da somatória dos índices 

observados no Ensino Fundamental e no Ensino Médio no mesmo ano (49%).  

 Essa situação indica ampliação e diversificação do espaço de atuação 

A 

B 
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docente. O crescimento do número de professores atuando na Educação Infantil e 

Educação Especial é desdobramento da ampliação de atendimento da demanda 

reprimida de alunos de Educação Infantil. Essa demanda pôde passar a ser 

atendida, ainda que não na sua totalidade, em função das Políticas Públicas de 

Educação Especial e do Fundeb, sendo este último uma política de distribuição de 

recursos que inclui a Educação Infantil.  

 Outro elemento a se considerar, a partir dos dados dos censos da Educação 

Básica, refere-se à atuação docente nas escolas públicas e privadas. Segundo 

dados do INEP, no ano de 2016, 75,6% dos docentes estavam atuando na rede 

pública e 20,6% na rede privada (BRASIL, 2016a). O censo também indica que 

outros, 3,8% exerciam a docência em ambas as redes. No comparativo entre os  

anos de 2006 e 2016, observamos uma redução, da ordem de 11,3% na quantidade 

de professores que atuavam na rede pública e um aumento na quantidade dos que 

atuava em escolas da rede privada. Podemos observar tal comparação na Figura 5. 
 

 

Figura 5 – Gráfico comparativo do número de docentes exercendo atividades em sala de aula nas redes 
pública e privada – 2006 e 2016. 

 

Fonte: Gráficos elaborados pela Autora com base nos dados do Inep. Sinopses estatísticas da Educação 
Básica referentes aos anos de 2006 e 2016. (BRASIL, 2016c). 

Ainda no âmbito da distribuição da Educação Básica, referente aos 

estabelecimentos de ensino e considerando as redes pública e privada, os dados do 

INEP de 2016 indicam que 58,8% das escolas de educação infantil são municipais e 

41,2% são privadas. Vale destacar que este é o segmento que tem maior 

participação da iniciativa privada. Para o Ensino Médio, houve nos últimos oito anos 

um crescimento de 4,5% nas matrículas na rede privada, que atende 12,5% dos 

alunos.  
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No que se refere à formação de docentes no Ensino Fundamental e Médio 

das escolas públicas e privadas em 2016, o INEP apresenta os dados que 

reproduzimos na Tabela 3. 

 
Tabela 3 – Escolaridade dos docentes da educação básica – 2016. 

ESCOLARIDADE DOS DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – BRASIL 2016 

ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO ENSINO SUPERIOR PÓS-GRADUAÇÃO 

BRASIL 
TOTAL FD EM TOTAL LC NLC ESP MT DR 

2.196.397 6.043 488.064 1.702.290 1.606.889 95.401 719.449 48.073 8.061 

REGIÕES 

ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO ENSINO SUPERIOR PÓS-GRADUAÇÃO 

REGIÕES TOTAL FD EM TOTAL LC NLC ESP MT DR 

Norte 194.142 1.022 54.116 139.004 133.869 5.135 43.754 2.604 423 

Nordeste 628.315 2.399 219.692 406.224 389.400 16.824 178.549 10.491 1.531 

Centro-Oeste 161.030 406 19.976 140.648 129.123 11.525 60.288 4.012 571 

Sudeste 876.669 1.282 139.131 736.256 687.536 48.720 268.534 19.543 3.758 

Sul 337.150 934 55.201 281.015 267.788 13.227 168.784 11.461 1.779 

LEGENDA 

FD Fundamental ESP Especialização 

EM Ensino Médio MT Mestrado 

LC Licenciatura  DR Doutorado 

NLC Não Licenciatura   

Fonte: Tabela elaborada pela Autora com base nos dados do INEP. Sinopses estatísticas da Educação Básica 
referentes aos anos de 2006 e 2016 (BRASIL, 2006c; BRASIL, 2016b). 

 Dados levantados pelo Censo de 2016 indicam que 77,5% dos docentes que 

atuavam na Educação Básica possuíam nível superior completo. Destes, com 

graduação, 90% tinham formação em licenciatura.  Por outro lado, ainda existia um 

número expressivo de docentes com escolaridade média, além dos professores 

leigos, sem formação pedagógica, que atuavam na Educação Básica e se 

concentravam especialmente nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste do país.  

 Segundo Menezes e Santos (2001), em 1999, o MEC criou o Programa de 

Formação de Professores em Exercício (PROFORMAÇÃO) – curso de nível médio 

cujo objetivo era habilitar, à distância, professores leigos em exercício que atuavam 

nas séries iniciais do Fundamental. Trata-se de mais uma política de caráter 

emergencial desenvolvida, especialmente, para atender à demanda de docentes das 

regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste do país por meio da parceria entre União, 

Estados e Municípios.    

 A Tabela 4, na sequência, auxilia no levantamento de mais um elemento 

constituidor do perfil docente da Educação Básica: gênero e faixa etária. 
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A análise dos dados disponíveis na Tabela 4 permite-nos afirmar que a maior 

concentração de professores que atuam na Educação Básica é do gênero feminino 

(66%) e tem entre 30 e 49 anos. Entre os docentes do gênero masculino, neste nível 

de ensino, o Básico, a faixa etária dos 30 aos 49 anos também concentra a maioria 

de professores (62,9%). As docentes mais jovens (abaixo dos 30 anos) compõem 

15% do total de docentes da Educação Básica, enquanto os homens, da mesma 

faixa etária, 18%. Outros 19% estão concentrados na faixa de idade entre 50 e 60 

anos para as mulheres e para os homens.  

 Ainda no processo de levantamento do perfil dos professores da Educação 

Básica, em uma análise verticalizada da Tabela 4, considerando os 2.196.397 

docentes da Educação Básica, 1.758.945 são do gênero feminino, totalizando 

(80%), e 437.452 (20%) são do gênero masculino, caracterizando a feminização do 

Magistério. 

DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – GÊNERO E FAIXA ETÁRIA – EDUCAÇÃO BÁSICA (2016) 

FEMININO 

BRASIL 
TOTAL 

ATÉ 24 
ANOS 

25 A 29 
ANOS 

30 A 39 
ANOS 

40 A 49 
ANOS 

50 A 54 
ANOS 

55 A 59 
ANOS 

MAIS DE  
60 ANOS 

1.758.945 75.672 186.150 607.084 558.820 189.290 92.035 49.894 

REGIÕES 

REGIÕES TOTAL 
ATÉ 24 
ANOS 

25 A 29 
ANOS 

30 A 39 
ANOS 

40 A 49 
ANOS 

50 A 54 
ANOS 

55 A 59 
ANOS 

MAIS DE  
60 ANOS 

Norte 137.024 5.845 14.738 52.684 44.274 11.732 5.395 2.356 

Nordeste 492.510 27.018 55.910 171.198 155.113 49.487 22.567 11.217 

Centro-Oeste 128.288 5.380 14.288 46.884 42.463 11.758 5.091 2.424 

Sudeste 716.189 20.439 67.575 241.560 231.056 86.093 43.612 25.854 

Sul 285.438 16.999 33.680 94.979 86.084 30.265 15.382 8.049 

MASCULINO 

BRASIL 
TOTAL 

ATÉ 24 
ANOS 

25 A 29 
ANOS 

30 A 39 
ANOS 

40 A 49 
ANOS 

50 A 54 
ANOS 

55 A 59 
ANOS 

MAIS DE  
60 ANOS 

437.452 21.882 57.956 162.260 113.120 41.661 24.385 16.188 

REGIÕES 

REGIÕES TOTAL 
ATÉ 24 
ANOS 

25 A 29 
ANOS 

30 A 39 
ANOS 

40 A 49 
ANOS 

50 A 54 
ANOS 

55 A 59 
ANOS 

MAIS DE  
60 ANOS 

Norte 57.118 3.299 7.724 22.533 15.714 4.304 2.314 1.230 

Nordeste 135.805 9.018 19.540 51.931 34.178 10.844 6.287 4.007 

Centro-Oeste 32.742 2.089 5.024 11.824 8.505 2.865 1.575 860 

Sudeste 160.480 4.697 18.851 57.878 41.892 18.067 11.062 8.033 

Sul 51.712 2.784 6.870 18.280 12.947 5.612 3.155 2.064 

Tabela 4 – Comparativo entre idade e sexo dos docentes da educação básica. 

Fonte: Tabela elaborada pela Autora com base nos dados do INEP. Sinopses Estatísticas da Educação Básica 
referentes aos anos de 2006 e 2016 (BRASIL, 2006c; BRASIL, 2016b). 
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Segundo Almeida (1996), o discurso ideológico que sustentou por séculos a 

feminização do Magistério está relacionado também à ideia de que a docência está 

ligada à domesticidade e à maternidade, o que reforça estereótipos de segregação 

das mulheres, acompanhada da associação da atividade docente ao conceito de 

sacerdócio e vocação. A autora ainda esclarece que o Brasil herdou costumes 

portugueses em que ser professora representava um prolongamento das funções 

domésticas de instruir e educar crianças sob o mascaramento da missão e da 

vocação como tarefas essencialmente femininas:  
 

A professora poderia organizar suas tarefas domésticas 
paralelamente com o exercício do magistério, pois segundo as 
regulamentações vigentes, só poderia dar aulas meio período. Isso 
facilitava os cuidados com o lar, marido e filhos, o que de outra forma 
inviabilizaria a saída da mulher para o mercado de trabalho 
(ALMEIDA,1996, p. 74)  

Essa prática manteve-se até meados da década de 1970, período em que, 

segundo a autora, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº 5692, de 11 de agosto de 

1971, provocou mudanças na carreira do Magistério. Nesse mesmo período, 

pesquisas acadêmicas começaram a desvelar os elementos ideológicos presentes 

no discurso de missão, sacerdócio e vocação atribuídos à tarefa docente e sua 

carga de subordinação e domínio sexista que acabou, também, por encabeçar 

processos de proletarização do trabalho docente, tema que será abordado na seção 

seguinte desta pesquisa.  

 Outro importante dado para a composição do panorama brasileiro referente à 

profissão docente é a análise das instituições de ensino superior, tendo como foco 

os cursos de licenciaturas, conforme demonstra o gráfico da Figura 6, a seguir. 

Figura 6 – Gráfico comparativo do número de instituições de ensino superior no Brasil – 2006 e 2015. 

 

Fonte: Tabela elaborada pela Autora com base nos dados do INEP. Censo da Educação Superior 2006 e 
2015. (BRASIL, 2007c; BRASIL, 2016c). 

Ilustração 6: Gráfico Comparativo do número Instituições de Ensino Superior no Brasil – 2006 e 2015 

 
Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados do Inep. Censo da Educação Superior 2006 e 2015. (BRASIL, 2006; 2016) 
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 É possível observar um crescimento das instituições de ensino superior se 

compararmos os dados relativos aos anos de 2006 e 2015. Em um total de 94 

instituições novas, 47 são públicas e 47 privadas. Em 2006, comparativamente, as 

instituições privadas de ensino superior totalizavam 89% contra 11% das públicas; 

em 2015, as instituições privadas totalizavam 88% do universo contra 12% das 

instituições públicas, o que revela um discreto crescimento das instituições públicas 

no período e indica uma estabilização da proporção de instituições de caráter 

público e privado e a consequente manutenção da defasagem da oferta de 

atendimento público nesse nível de ensino.     

 Na Tabela 5 podemos comparar os números entre os anos de 2006 e 2015, 

assim como a distribuição das instituições de acordo com seu caráter público ou 

privado.  

 

Tabela 5 – Instituições de ensino superior públicas e privadas – comparativo por região – 2006 e 
2015.  

NÚMERO DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR – BRASIL – COMPARATIVO 2006/2015 

BRASIL 

TOTAL GERAL 
2006 

TOTAL GERAL 
2015 

PÚBLICAS  
2006 

PÚBLICAS  
2015 

PRIVADAS 
2006 

PRIVADAS 
2015 

  2.270   2.364 248 295 2.022 2.069 

REGIÕES 

REGIÕES 
TOTAL GERAL 

2006 
TOTAL GERAL 

2015 
PÚBLICAS  

2006 
PÚBLICAS  

2015 
PRIVADAS 

2006 
PRIVADAS 

2015 

Norte 135 150 18 24 117 126 

Nordeste 412 456 63 66 349 390 

Centro-Oeste 243 235 18 19 225 216 

Sudeste 1.093 1.118 109 151 984 967 

Sul 387 405 40 35 347 370 

Fonte: Tabela elaborada pela Autora com base nos dados do INEP. Censo da Educação Superior 2006 e 2015. 
(BRASIL, 2007c; BRASIL, 2016c). 

Mais uma vez, o maior número de instituições, agora de ensino superior, 

localiza-se nas regiões Sudeste e Nordeste. A região que demonstrou uma 

diminuição nos números foi a Centro-Oeste, seguida da Sul. Observa-se que o 

número de instituições privadas é expressivamente maior se comparado com as 

públicas, tanto no ano de 2006, quanto em 2015. Essa defasagem no atendimento 

público nesse nível de ensino é histórica, conforme podemos observar na afirmação 

de Diniz-Pereira (2011): 

É inegável que houve uma inversão no sistema de ensino superior 
brasileiro quanto ao crescimento dos setores público e privado. Fruto 
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de uma política governamental que privilegiou o sistema privado em 
detrimento do público, o crescimento do ensino superior brasileiro 
tornou-se dependente da iniciativa privada. Em relação à oferta de 
vagas no ensino superior, por exemplo, os números demonstram 
uma inversão no atendimento em relação à década de 70, quando 
1/3 do sistema era privado e 2/3 eram públicos (DINIZ-PEREIRA, 
2011, p. 36). 

 No ano de 2015, segundo dados do Censo do Ensino Superior (2015), do 

total geral de Instituições, os cursos de licenciatura alcançaram um total de 7.629, 

sendo 4.180 deles oferecidos em instituições públicas e 3.449 em instituições 

privadas. Dados apontam que a procura por cursos de bacharelado tem sido sempre 

maior, se comparada com a relativa aos cursos de licenciatura e tecnólogos, como 

podemos observar na Tabela 6.   

Tabela 6 – Comparativo do número de matrículas dos cursos bacharelados, licenciaturas e 
tecnólogos. 

COMPARATIVO NÚMERO DE MATRÍCULAS DOS CURSOS BACHARELADOS, LICENCIATURAS E TECNÓLOGOS 

BRASIL 
BACHARELADO LICENCIATURA TECNÓLOGO TOTAL 

5.516.151 1.471.930 1.010.142 7.998.223 

INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 1.195.020 578.997 149.209 1.923.226 

INSTITUIÇÕES PRIVADAS 4.321.131 892.933 860.933 6.074.997 

Fonte: Tabela elaborada pela Autora com base nos dados do INEP. Censo da Educação Superior 2015. (BRASIL, 
2016c). 

Notamos que, nas instituições públicas, das 1.923.226 matrículas, 62% foram 

realizados em cursos de bacharelado, 30% em cursos de licenciatura e 8% em 

cursos de tecnólogos. Comparativamente, as instituições de ensino superior 

privadas absorvem 76% das matrículas totais distribuídas: 71% delas para cursos de 

bacharelado, 15% para cursos de licenciatura e 14% para cursos tecnólogos. 

Das matrículas realizadas nos cursos de licenciaturas, 578.997 foram em 

instituições públicas e 892.933 em instituições privadas. Em paralelo a esses dados, 

o número de concluintes referentes aos cursos de licenciatura, nesse mesmo 

período, totalizou 237.818, sendo 78.941 em instituições públicas e 158.877 em 

instituições privadas. Revela-se, aí, uma importante informação, pois a maior parte 

dos docentes do país está se formando em instituições privadas e o número de 

alunos matriculados nas licenciaturas é sempre significativamente maior do que o de 

alunos concluintes. Podemos verificar a síntese desses dados na Tabela 7, a seguir. 

A esse respeito, Gatti e Barreto (2009a) refletem: 
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Vale afirmar mais uma vez o que já está posto em vários estudos 
sobre as licenciaturas: que no modelo universitário brasileiro elas 
ocupam um lugar secundário. Dentro desse quadro, a formação de 
professores é considerada atividade de menor categoria e quem a 
ela se dedica é pouco valorizado. Decorre daí uma ordem hierárquica 
na academia universitária, as atividades de pesquisa e de pós-
graduação possuem reconhecimento e ênfase, a dedicação ao 
ensino e à formação de professores supõe perda de prestígio 
acadêmico (GATTI; BARRETO, 2009a, p. 258-259). 

Tabela 7 – Distribuição de concluintes dos cursos de licenciatura – Total Brasil e regiões – 2015. 

BRASIL 
TOTAL GERAL INSTITUIÇÕES PÚBLICAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS 

237.818 78.941 158.877 

REGIÕES 
REGIÕES 

TOTAL GERAL INSTITUIÇÕES PÚBLICAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS 

Norte  29.809 14.265  15.544 

Nordeste  48.515 29.701  18.814 

Centro-Oeste   22.678  6.944  15.734 

Sudeste  97.614 16.723  80.891 

Sul  39.202 11.308  27.894 

Fonte: Elaborada pela Autora com base nos dados do INEP. Censo da Educação Superior 2015 (BRASIL, 2016c). 

 Talvez um dos sintomas desse desprestígio esteja expresso na quantidade 

de alunos concluintes das licenciaturas em confronto com os números de 

concluintes nos cursos bacharelados apresentados. 

Esse breve panorama da Educação Básica brasileira nos leva a refletir acerca 

das questões da profissão docente. Não são poucos os desafios a serem 

enfrentados, que perpassam pela necessidade de pensarmos sobre o processo de 

qualificação dos cursos de formação de professores, os cursos de licenciaturas, 

carreira docente e melhores perspectivas profissionais. Gatti (2010) evidencia tais 

desafios e os relaciona, especificamente, à atuação e formação docentes: 

Hoje, em função dos graves problemas que enfrentamos no que 
respeita às aprendizagens escolares em nossa sociedade, a qual se 
complexifica a cada dia, avoluma-se a preocupação com as 
licenciaturas, seja quanto às estruturas institucionais que as abrigam, 
seja quanto aos seus currículos e conteúdos formativos. Deve ser 
claro para todos que essa preocupação não quer dizer reputar 
apenas ao professor e à sua formação a responsabilidade sobre o 
desempenho atual das redes de ensino. Múltiplos fatores convergem 
para isso: as políticas educacionais postas em ação, o financiamento 
da educação básica, aspectos das culturas nacional, regionais e 
locais, hábitos estruturados, a naturalização em nossa sociedade da 
situação crítica das aprendizagens efetivas de amplas camadas 
populares, as formas de estrutura e gestão das escolas, formação 
dos gestores, as condições sociais e de escolarização de pais e 
mães de alunos das camadas populacionais menos favorecidas (os 
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“sem voz”) e, também, a condição do professorado: sua formação 
inicial e continuada, os planos de carreira e salário dos docentes da 
educação básica, as condições de trabalho nas escolas (GATTI, 
2010, p.1.359). 

 Para enfrentamento desses desafios, além da sinergia necessária entre os 

segmentos abordados pela autora, no processo de formação inicial dos docentes, é 

imprescindível uma profissionalização que desenvolva no licenciado autonomia e 

competência técnica e pedagógica. Com base sólida para atuação laboral, será 

necessário o enfrentamento da realidade e possível transformação desta.  

No mapeamento dos dados da Educação Básica de 2006 e 2016, poucas 

mudanças podem ser observadas, no que se refere aos fatores estruturais. Um dos 

principais aspectos está relacionado ao número de alunos do ensino médio que 

praticamente se manteve na década. Não houve nenhum tipo de pressão social e 

política no sentido de abertura de novas vagas e estímulo de matrículas para 

diminuição da crônica “pirâmide educacional brasileira”20.  

Outro aspecto relevante a se considerar, que muito interessa a esta pesquisa, 

está relacionado à demanda gerada pelo número de alunos da Educação Básica e a 

oferta de emprego para docentes nos diferentes segmentos desse período. Esses 

expressivos números de alunos, matrículas e turmas deveriam requerer, por parte da 

sociedade e dos governos, uma maior atenção no sentido de fortalecimento e 

valorização da profissão, desde a formação inicial do docente. Assim, Gatti e Barreto 

(2009a) defendem que: 

Para a valorização da carreira de professor, o primeiro aspecto 
destacado diz respeito aos cuidados com sua formação na 
graduação. O prestígio pode começar por aí, donde a colocação 
enfática da necessidade de se reformular e manter constantemente 
atualizada a formação inicial básica dos professores, contando com 
formadores de professores preparados para conseguir que seus 
alunos (futuros professores) aprendam a ensinar. Ou seja, começar a 
qualificar melhor os futuros professores na graduação (GATTI; 
BARRETO, 2009a, p. 252). 

 Nesse sentido, para que haja avanços na qualidade da formação inicial e 

continuada de professores, aponta-se a necessidade do desenvolvimento de 

políticas de valorização do Magistério, considerando a importância do docente para 

o desenvolvimento das novas gerações. Gatti e Barreto (2009a, p. 256) também 

                                                           
20

 PIRÂMIDE EDUCACIONAL BRASILEIRA – Metáfora que representa o número de alunos que 
ingressam no Ensino Fundamental das escolas brasileiras que é sensivelmente maior quando 
comparado aos que ingressam no Ensino Médio, que é ainda maior aos que ingressam no Ensino 
Superior formando, assim, a configuração de uma pirâmide (N.A.). 
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indicam que, além da formação inicial e continuada dos docentes, é fundamental a 

promoção de estímulos aos professores no sentido de uma “[...] renovação 

constante da motivação para o trabalho, pela satisfação com a remuneração e a 

carreira, o que implica a implementação de várias ações de gestão do pessoal do 

ensino de modo integrado”. Ação de qualificada profissionalização docente que, 

segundo as autoras, deve evidenciar melhorias nas perspectivas de carreira e alterar 

o imaginário coletivo relativo “[...] a esta profissão, tanto na sociedade em geral, 

como entre os próprios professores”. 

A questão da valorização da docência, entretanto, não é simples, pois está 

integrada às formas assumidas pelas relações de trabalho, nos diferentes momentos 

do desenvolvimento do capitalismo, e o lugar ocupado pelas diferentes profissões. 

No caso específico do período abordado por essa pesquisa, deparamo-nos com 

uma acentuação da precarização do trabalho, típica das relações capitalistas que se 

desenham a partir das décadas de 1970-1980, cujos impactos têm sido fortemente 

observados na escola e o no trabalho do professor.  

  Conforme Laval (2004), cada vez mais a escola, no novo capitalismo, está 

associada e sujeita à razão econômica e a uma nova racionalidade, sendo vista 

como um bem privado, relacionado diretamente ao valor econômico, cuja função é 

essencialmente utilitarista. O conhecimento, conforme o autor, converte-se cada vez 

mais em ferramenta de provimento de “capital humano” para o mundo do trabalho, 

em especial às empresas.  

Laval (2004) considera, ainda, que a escola vive uma crise de legitimidade.  

De um lado, a análise sociológica crítica ressalta que a mesma está submetida à 

ordem estabelecida por meio de um processo de seleção social. De outro, 

cobranças recaem sobre seu suposto caráter obsoleto, no que tange à necessidade 

de inovação e eficácia frente ao desemprego.  Essa crise de legitimidade corrobora 

a hipótese central dessa pesquisa: a crise da profissão docente, questão que 

exploraremos a seguir. 

Os dados apresentados sugerem que os documentos firmados pela 

UNESCO, que visavam à plenitude democrática e cidadã, nos quais a educação e 

professores deveriam ser considerados como prioridade, não surtiram efeito. Muito 

pelo contrário, a crise da educação e, por conseguinte, da profissão docente, acirra-

se cada vez mais pelo fato de ter na sua raiz um caráter estrutural, demarcado por 

uma política de mercado que se manifesta notoriamente pela tendência à 
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precarização. 

Segundo Alves (2013, p. 85), essa tendência à precarização está relacionada 

às metamorfoses do mundo do trabalho, as quais se manifestam por meio do “[...] 

movimento de desconstrução da relação salarial construída no período histórico do 

capitalismo do pós-guerra” e culmina na perda dos direitos do trabalho e razão social 

do mesmo. Assim sendo, a precarização, para o autor, caracteriza-se como o “[...] 

desmonte de formas reguladas de exploração da força de trabalho como 

mercadoria”.  

No Brasil, com base nos dados apresentados na Tabela 7, observamos um 

aumento da rede de ensino privada, especialmente, para o ensino superior, como 

fruto de políticas governamentais que privilegiam este setor. Os dados nos levam a 

inferir que a grande massa de professores da Educação Básica é formada por essa 

rede privada que carrega, na sua identidade, marcas do capitalismo global.  

A escola, na sua vocação libertadora e emancipadora, como um polo cultural 

de formação humana, tem sido impregnada pela lógica neoliberal, que acentua seu 

papel seletivo para o mercado de trabalho, a serviço de uma competitividade de 

ordem econômica ainda mais acentuada e marcada pela provisoriedade dos 

vínculos, tal como indica Sennett (2004).  

A seguir, debruçamo-nos sobre a crise da profissão docente que impacta e se 

desdobra na crise das licenciaturas.   

2.2 A crise da profissão docente e sua gênese 

Para discutir a crise da profissão docente, incialmente, apresentamos a 

etimologia do conceito. A palavra “crise”, segundo Boff (2002), possui a seguinte 

derivação e significado: 

A palavra sânscrita para crise é Kri  ou Kir e significa “desembaraçar” 
(scatter, scattering), “purificar” (pouring), “limpar”. O português 
conservou ainda as palavras acrisolar e crisol que guardam a nítida 
reminiscência de sua origem sânscrita. A crise age como um crisol 
(elemento químico) que purifica o ouro das gangas; acrisola (purifica, 
limpa) dos elementos que se incrustaram num processo vital ou 
histórico e que foram ganhando com o tempo papel substantivo, 
foram-se absolutizando e tomando conta do cerne a ponto de 
comprometerem a substância (BOFF, 2002, p. 23). 

 Quando nos propomos a analisar a crise na profissão docente, incorporar 

esses conceitos pode ser significativo, pois contribui para descartar o que não é 
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realmente importante. A função social do trabalho do professor para a formação de 

uma nova cidadania por meio do processo de emancipação humana em busca de 

justiça social diferencia-se daquilo que o sistema acaba por impor, a prevalência do 

capital e do mercado competitivo gerado por um consumismo não solidário.  

Boff (2002, p. 24) afirma que “[...] crise designa o processo de purificação do 

cerne: o histórico-acidental, o que assumiu indevidamente papel principal, é 

relegado a sua função secundária”. Nesse contexto, a formação humana cidadã 

para a construção de uma cultura de paz, na qual impere a justiça social, ficou 

relegada a segundo plano no papel social do professor e a precarização do seu 

trabalho está relacionada ao modus operandi desse sistema. 

Toda situação de crise, para ser superada exige uma decisão. Esta 
marca a trilha nova e uma direção diferente. Por isso a crise é prenhe 
de vitalidade criadora; não é sintoma de uma catástrofe iminente, 
mas é o “momento crítico” em que a pessoa se questiona 
radicalmente a si mesma, seu destino, o mundo cultural que a cerca 
e é convocada “não a opinar sobre algo, mas a se decidir acerca de 
algo”. Sem essa decisão não há vida. Ideias nós a temos. Mas 
decisões, nós as vivemos. Por isso, a situação de crise é 
antropologicamente muito rica. Não constitui uma tragédia na vida, 
mas sua pujança e regurgitamento. É oportunidade de crescimento 
(BOFF, 2002, p. 24). 

Em complementação a essas ideias, tal como já abordado na Introdução 

deste trabalho, Bauman (2001), com o conceito da modernidade líquida, permite-nos 

criar um contraponto conceitual de crise a partir dos paradigmas emergentes. 

Evidencia, por meio de seus estudos, que a educação vive uma ruptura com sua 

essência, que se caracteriza em crise. No mundo moderno, não há como pensar a 

educação como um processo de longo prazo, exatamente pela forma fluida como a 

sociabilidade contemporânea tem se manifestado.  

Segundo o autor, “[...] o consumismo de hoje não consiste em acumular 

objetos, mas em seu gozo descartável. Sendo assim, por que o pacote de 

conhecimentos adquiridos na universidade deveria escapar dessa regra universal?” 

(BAUMAN, 2010, p. 42). Essa nova lógica traz à tona a ideia do provisório, do 

descartável, de que tudo é passageiro e efêmero, inclusive o conhecimento que 

esvazia de sentido a busca pelos cursos de licenciatura.  

Tais reflexões indicam a necessidade de aprofundar a compreensão da crise 

da profissão docente e, consequentemente, das licenciaturas no sentido de buscar o 

cerne do problema e trazê-lo à consciência, para que possamos enxergar novas 

possibilidades de resistência e brechas nesse complexo sistema em que está 
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imbricada a profissão docente. Segundo Oliveira (2010), o Magistério é identificado 

como: 

Corpo de trabalhadores que historicamente tem se orientado rumo à 
profissionalização. Em sua origem, os sujeitos que se ocupavam com 
o ato de ensinar, o faziam por vocação ou sacerdócio. Com o 
desenvolvimento da sociedade moderna, o magistério passou a 
constituir-se como um ofício em busca da profissionalização 
(OLIVEIRA, 2010, p. 18-19). 

Essa busca pela profissionalização nos remete a pensar, além do paradigma 

emergente da modernidade líquida, a ideia de que a identidade docente é 

compreendida na relação do sujeito com suas atividades laborais e que está inserida 

na divisão social do trabalho.  Segundo a autora, as várias análises críticas que vêm 

sendo desenvolvidas sobre educação e profissão docente constatam que as 

relações de trabalho, na escola, estão cada vez mais assemelhadas com as 

relações de trabalho fabril. A semelhança com o trabalho fabril, conforme a autora, 

diz respeito à noção de um trabalho feito em série, repetitivo, voltado à quantidade 

do que se reproduz, não à qualidade do processo e da prática do sujeito. A tomada 

da escola por um modelo fabril sugere que ela é acompanhada do esvaziamento do 

trabalho do professor (OLIVEIRA, 2010). 

Segundo Druck (2013, p. 55), essa estrutura se revela por meio das “[...] 

mudanças nas formas de organização do trabalho, na legislação trabalhista e social, 

no papel do Estado e suas políticas sociais, no novo comportamento dos sindicatos 

e nas novas formas de atuação de instituições públicas e de associações civis”, 

impregnando as relações de trabalho e naturalizando-as por meio de discursos 

ideológicos cada vez mais presentes nos espaços educativos, que acabam por se 

subordinar ainda mais as práticas educacionais às necessidades e lógica do 

mercado. 

Vivenciamos na educação brasileira os impactos provenientes das políticas 

globalizantes de perfil neoliberal, disseminadas a partir dos anos de 199021, cujo 

efeito nas relações de trabalho pode ser percebido, entre outros fatores, na 

instituição de diferentes formas contratuais de trabalho.  

No âmbito público e privado, em particular, na área da educação, tais políticas 

vêm se expressando na adoção crescente de formas de contratação precárias, tais 

como: desregulamentação, flexibilização e precarização do trabalho que são 

                                                           
21

 Apesar de em curso desde a década anterior, no Brasil, as políticas de perfil neoliberal se 
desenvolveram, de forma sistemática, a partir dos anos de 1990 (N.A.). 
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viabilizadas pela presença maior de estagiários para realização do trabalho docente; 

nas redes públicas, uma grande quantidade de professores eventuais e/ou não 

concursados. Essas tendências poderosas emergem, por meio da implementação 

de políticas públicas educacionais. Para Oliveira (2010): 

[...] vivemos a institucionalização da flexibilização e da precarização 
modernas do trabalho, reconfigurando a precarização histórica e 
estrutural do trabalho, agora justificada na visão hegemonizada pelo 
capital, pela necessidade de adaptação aos novos tempos globais 
(OLIVEIRA, 2010, p. 55).  

 Essa adaptação aos novos tempos globais marcados também pela 

volatilidade da modernidade líquida, em que o conhecimento está associado à ideia 

de mercadoria e à flexibilidade, é a palavra de ordem que caracteriza uma ruptura 

geradora de crise.  

Nesse sentido, também na educação, institucionaliza-se, regulamenta-se e 

fundamenta-se a precarização do trabalho docente pela razão da escola estar 

sujeita à racionalidade econômica típica do capitalismo em sua fase neoliberal 

(LAVAL, 2004). 

Em tese, tais transformações no mundo do trabalho aparecem como parte da 

crise da profissão docente, influenciada pela acentuação da mercantilização no meio 

educacional e desencadeadora de tensões sérias que permeiam o ofício docente, 

tornando-o desinteressante à juventude que, “fetichizada” pelo capital, busca 

profissões que proporcionem um bom emprego, realização profissional, ascensão 

social. 

A crise da profissão deflagra-se, segundo Diniz-Pereira (2011), no processo 

de democratização do acesso à educação básica, observado na década de 1980. 

Este, por sua vez, conforme o autor, não foi acompanhado dos necessários 

investimentos na área pública de educação. A ampliação no número de vagas na 

Educação Básica gerou demanda para a contratação de professores, problema em 

parte resolvido com a expansão no ensino superior. Esta expansão efetivou-se, por 

sua vez, com alargamento do ensino privado e crescimento indiscriminado de cursos 

de licenciatura, conforme indica a Tabela 8, a seguir. 

Podemos observar na Tabela 8 um indicativo referente à consolidação do 

aumento significativo de instituições privadas de ensino superior, apontando que o 

Estado torna-se, de alguma forma, dependente da iniciativa privada, fato que se 

confirma nos dados comparativos de 2006 e 2015. 
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Tabela 8 – Comparativo entre instituições de ensino superior – rede pública e privada (2006 e 2015).  

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR – REDE PÚBLICA E PRIVADA – 2006 E 2015 

  
BRASIL 

PÚBLICAS 2006 PÚBLICAS 2015 PRIVADAS 2006 PRIVADAS 2015 

248 295 2.022 2.069 

REGIÕES 

REGIÕES PÚBLICAS 2006 PÚBLICAS 2015 PRIVADAS 2006 PRIVADAS 2015 

Norte  18  24 117 126 

Nordeste  63  66 349 390 

Centro-Oeste  18  19 225 216 

Sudeste 109 151 984 967 

Sul  40  35 347 370 

Fonte: Tabela elaborada pela Autora com base nos dados do INEP. Censo da Educação Superior 2006 e 2015. 
(BRASIL, 2007c; BRASIL, 2016c). 

Essa expansão do ensino superior privado teve início na década de 1990, no 

governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC). Segundo Traina-Chanon e Calderón 

(2015), no governo de FHC (1995-2002), políticas de cunho neoliberais promoveram 

um aumento de 110,8% das instituições de ensino superior privadas, caracterizando, 

assim, a mercantilização da educação, como evidencia a Tabela 9. 

Tabela 9 – Evolução do número de instituições de educação superior, por dependência 
administrativa, no Brasil, durante o governo de FHC (1995-2002). 

INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR  
POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA NO BRASIL DURANTE O GOVERNO DE FHC (1995-2002) 

ANO TOTAL FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL PRIVADA 

1995 894 57 76 77 684 

2002 1.637 73 65 57 1.442 

1995/2002 83,1% 28,1% -14,5% -26,0% 110,8% 

 Fonte: Traina-Chanon e Calderón (2015)
22

. 

Comparativamente, os dados evidenciam uma redução das instituições 

estaduais e municipais e um aumento moderado das instituições federais. 

Ainda, segundo esclarecem os autores, no governo de Luís Inácio Lula da 

Silva – LULA (2003-2010), o avanço das instituições privadas continua. A Tabela 9 

apresenta o panorama referente ao período desse governo. 

                                                           
22

 TRAINA-CHACON, José Marcelo; CALDERÓN, Adolfo Ignácio. A expansão da educação superior privada no 
Brasil: governo de FHC ao governo Lula. Revista Iberoamericana de Educación Superior (RIES). México, UNAM-
IISUE/Universia, v. 6, n. 17, 2015. Disponível em: <https://ries.universia.net/article/view/1099/expansao-
educacao-superior-privada-brasil-do-governo-fhc-ao-governo-lula>. Acesso em: 3 mar. 2018. 
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Tabela 10 – Evolução do número de instituições de educação superior, por dependência 
administrativa, no Brasil, durante o governo LULA (2003-2010). 

INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR  
POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA NO BRASIL DURANTE O GOVERNO LULA (2003-2010) 

ANO TOTAL FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL PRIVADA 

2003 1.859 83 65 59 1.652 

2010 2.378 99 108 71 2.100 

2003/2010 27,9% 19,3% 66,2% 20,3% 27,1% 

 Fonte: Traina-Chanon e Calderón (2015). 

Os dados estatísticos, segundo os autores, nos permitem afirmar que, de 

forma paradoxal, o governo LULA não inibiu a expansão do setor privado e foi 

grande patrocinador das instituições de ensino superior (IES) por meio do Programa 

Universidade para todos (ProUni), de certo modo acabou por financiar o setor 

privado com recursos públicos. 

Traina-Chanon e Claderón (2015) constatam que independente da orientação 

político-partidária, ambos os presidentes, FHC e LULA, seguiram princípios 

administrativos que aproveitam as oportunidades do mercado, estabelecendo 

parcerias entre setor público e privado. Entretanto, esclarecem os autores: 

Fica em aberto uma questão fundamental na provisão de serviços de 
educação superior, o estigma que prevalece sobre o setor privado de 
massas, no que se refere a sua baixa qualidade, sendo necessário, 
em decorrência disso, um eficiente quadro regulatório do setor 
privado, que unifica a atuação do que a UNESCO tem denominado 
de “fábrica de diplomas” (TRAINA-CHANON; CLADERÓN, 2015). 

Essa afirmativa sobre a baixa qualidade da educação de massa oferecida por 

grande parte das instituições privadas atinge também os cursos de formação 

docente. Todavia, apesar do grande número de instituições de ensino superior, na 

maioria privadas, não houve mudanças no panorama de enfrentamento da falta de 

docentes preparados para atuar na Educação Básica. Segundo Diniz-Pereira (2011), 

o debate sobre a formação de professores está longe de acabar. Até o momento não 

há perspectivas de solução para o problema em meio a um contexto no qual as 

licenciaturas continuam entre os cursos menos procurados pela juventude brasileira 

no processo de formação profissional.  

Talvez isso ocorra devido a desvios no processo de enfrentamento das 

dificuldades, tendo em vista que as ações governamentais têm atuado mais no 

sentido de mascaramento dos problemas para mudanças estatísticas do que no 
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cerne da problemática que está relacionada às dimensões político-pedagógicas e 

relações de trabalho. É fato que tais questões de cunho estrutural interferem 

diretamente na escolha profissional. 

Estudos desenvolvidos por Hypólito (1991) refletem sobre a relação entre 

trabalho e educação e a influência do capitalismo no espaço escolar – lócus de 

atuação do professor – e suas formas de controle e divisão do trabalho na Escola. O 

autor indica que, especialmente após a década de 1980, a escola vem sofrendo 

mudanças estruturais na sua organização, apresentando-se como uma máquina 

burocrática, cuja estrutura hierárquica de poder assume-se como modelo técnico-

burocrático.  

Este modelo traz como características: a fragmentação do trabalho 
na escola; a hierarquização de funções com a concentração de poder 
nas mãos de alguns especialistas; forte controle sobre os 
professores, funcionários e aluno; perda de autonomia por parte do 
professor sobre o seu trabalho; funcionários que não se sentem 
comprometidos com a ação educativa da escola; saber cada vez 
mais fragmentado; várias instâncias pedagógico-administrativas 
espalhadas e hierarquizadas por todo o sistema de ensino e outras 
características desse tipo que poderiam ser aqui arroladas. 
(HYPÓLITO, 1991, p. 5) 

Dessa forma, indica Hypólito (1991), em consonância com a perspectiva de 

Oliveira (2010), que há uma semelhança cada vez mais acentuada entre a escola e 

a estrutura fabril. Essa maior aproximação resulta, conforme os autores, das 

importantes mudanças desencadeadas pelo capitalismo em sua fase neoliberal, 

destacando-se o processo de precarização do trabalho do professor, expresso nas 

péssimas condições de trabalho (falta de materiais e de estrutura nas escolas), 

baixos salários, declínio do prestígio social; separação entre o ato de criar e 

executar com relação à ação pedagógica, caracterizando a perda da autonomia (mal 

uso de livros didáticos e conteúdos apostilados); entre outros elementos 

degradadores da profissão.  

Em consonância com Hypólito (1991), Lüdke e Boing (2004) afirmam que: 

[...] não é difícil constatar a perda de prestígio, de poder aquisitivo, de 
condições de vida e, sobretudo, de respeito e satisfação no exercício 
do magistério hoje. Todas as vezes que nos lastimamos ao constatar 
o “declínio da profissão docente” acabamos por nos voltar, em última 
instância, ao fator econômico, que se encontra na base do processo 
de “decadência do magistério”, com o concurso, por certo, de outros 
fatores a ele agregados (LÜDKE; BOING, 2004, p.1.160). 

As políticas públicas implementadas no Brasil têm revelado marcado 

descompromisso com a melhoria do ensino e da Educação Básica, pois acabam por 
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reafirmar todo o processo de precarização. Nesse contexto, o trabalho docente 

localiza-se em situação de ambivalência entre o profissionalismo e a proletarização.  

Segundo Hypólito (1991), o profissionalismo/profissão caracteriza-se como 

um grupo de pessoas autorreguladas que trabalham diretamente para o mercado, 

oferecendo bens ou serviços. São os profissionais liberais, cujo trabalho é autônomo 

no sentido de assumirem absoluto controle sobre seu processo laboral e, por isso, 

dotam de prestígio social. De outro lado, apresenta-se a proletarização, que se 

caracteriza pela venda da força de trabalho sem controle sobre os meios de 

produção, sobre o objeto e processo de trabalho, sem autonomia, tendo seu saber 

ao longo do processo de trabalho cooptado pelo capital e incorporado ao processo 

de produção. A desqualificação também é uma característica da proletarização. 

Com base nesses conceitos, podemos afirmar que a docência tem se 

configurado no país como classe trabalhadora, o que não impede o processo de 

profissionalização. Já, a precarização é um processo que se expressa pelos 

contratos flexíveis, presentes na educação, pelo salário variável (bonificações por 

meta), pelas condições de trabalho inadequadas (número de alunos, condições 

ambientais desfavoráveis), pela crescente falta de autonomia, etc.  

Tal panorama é reflexo do capitalismo global, responsável pelas mudanças no 

metabolismo social do trabalho, que implica a precarização do homem que trabalha 

caracterizado pela vigência das relações de trabalho flexíveis que, segundo Alves 

(2013):  

[...] instaura uma nova condição salarial caracterizada pela mudança 
abrupta da relação tempo de vida/tempo de trabalho (jornada de 
trabalho flexível); relação tempo presente/tempo futuro com a 
ascensão das incertezas pessoais (novas formas de contratação 
flexível) estratégias de envolvimento do self (remuneração flexível). 
Esse novo metabolismo social do trabalho transfigura a troca 
metabólica entre o homem e outros homens (relações sociais de 
trabalho e sociabilidade) entre o homem e ele mesmo (autoestima e 
autorreferência pessoal) – (ALVES, 2013, p. 95).  

 

A crise da profissão docente instala-se exatamente nesse embrenhado e 

contraditório processo em que ocorre a “captura da subjetividade”23 e a redução da 

                                                           
23

 CAPTURA DA SUBJETIVIDADE, para Alves (2013, p. 119), está relacionada à corrosão da 
capacidade anímica, racional e social do ser humano que se curva aos valores do fetiche do capital. 
“Na medida em que não se afirma como ser–para-si-mesmo, o espectro de homem torna-se ser-para-
outrem, o outro estranhado abstrato e fetichizado (o Capital). Nesse caso ocorre um processo de 
desterritorialização subjetiva do homem que, alienado do seu território de existência autêntica, onde 
se afirmaria como ser em si-para-si, projeta-se noutro território: o território da existência inautêntica 
das implicações subjetivas fetichizada do capital”.  
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existência autêntica24.  

De acordo com Sennett (2004, p. 27), “[...] o capitalismo de curto prazo corrói 

o caráter, sobretudo aquelas qualidades de caráter que ligam os seres humanos uns 

ao outros e dão a cada um deles um senso de identidade sustentável”. Esse cenário 

de precarização das relações em função da flexibilização e de metas de curto prazo 

para obtenção do sucesso profissional também constitui o panorama da crise das 

licenciaturas, pois o desejo do jovem é de uma profissão que lhe dê sucesso e 

rápido retorno financeiro, muito próprio, segundo Sennett (2004), de características 

do capital, que, fruto de suas necessidades de valorização, é impaciente.  

O professor não nasce professor. A sua identidade se constrói e construção 

pressupõe processo. Processo, por sua vez, significa longo prazo, vínculos, relações 

sustentáveis. A sociabilidade que se constitui a partir dos anos 1970-1980, conforme 

indicam Sennett (2004), Harvey (2011) e Alves (2013), implica relações 

extremamente competitivas, aligeiradas e transitórias. Estas são características que 

estão presentes na nova morfologia das relações de trabalho, que entram em 

confronto com práticas profissionais, como a docente, projetadas e dotadas de 

sentido por seu caráter de longo prazo. 

Por fim, é possível pensar que a crise da profissão docente emerge do conflito 

entre a educação, cuja essência está relacionada à emancipação humana pela 

consciência, e seus valores são de natureza social, cultural e política, relacionados 

ao conhecimento e à educação, a partir da lógica do capital em que passa a 

configurar-se como um elemento privado de diferenciação de classes, uma 

mercadoria. Esse último conceito, gestado no bojo do capitalismo global, tem 

provocado intensas crises no mundo do trabalho, incluindo o trabalho docente, o que 

impacta diretamente na atratividade pela carreira da docência. 

2.2.1 As transformações no mundo do trabalho e a carreira docente 

Para aprofundamento da análise da crise da profissão docente, o aspecto 

central está relacionado ao mundo do trabalho e suas transformações nas últimas 

décadas. Alves (2013, p. 134) ressalta que “[...] é imprescindível salientar a 

singularidade crucial da década de 1990 no Brasil, a década da precarização do 
                                                           
24

 EXISTÊNCIA AUTÊNTICA está associada, para Alves (2013, p. 120), às características humanas 
de alteridade, expressa pela relação entre os seres humanos como seres sociais, históricos. O ser 
como “ontologicamente constitutivo e historicamente determinado” para as relações sociais e 
humanas. 
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trabalho em sua forma extrema”. A seu ver, a “década neoliberal”25 provocou 

mudanças no complexo do trabalho no Brasil, causou sérias rupturas e 

desencadeou o processo de reestruturação produtiva na indústria, serviços e 

administração pública, alterando o perfil do trabalhador no país.  

Pensar as relações de trabalho demanda reconhecer os impactos 

sociometabólicos26 gerados pela nova forma de produção criada pelo capitalismo 

global. Segundo Alves (2013, p. 115-116), a “[...] nova etapa histórica de 

desenvolvimento do modo de produção capitalista, com sua dinâmica de 

acumulação flexível e regime de acumulação predominantemente financeirizado, 

constituiu, nos últimos trinta anos (1980-2010), os „trinta anos perversos‟”. Esse 

sociometabolismo, ainda segundo o autor, caracteriza-se pela precarização 

estrutural do trabalho. Nesse contexto, estão a educação e, consequentemente, a 

profissão docente, que acabam também por sofrer impactos da dinâmica assumida 

pelo capitalismo nas últimas décadas do século XX.  

Essa nova dinâmica do sistema manifesta-se, inclusive, nas relações de 

trabalho ligadas ao ensino. Para Souza (2013), o “trabalho moderno” caracteriza-se 

por mudanças nas formas de emprego e nas relações de trabalho que se 

intensificam e impulsionam os docentes à necessidade de competirem e 

aumentarem a produtividade, características essas que marcam a flexibilização em 

tais relações na escola e no exercício da profissão docente.  

Mesmo nos setores públicos de educação (maior espaço de empregabilidade 

docente), onde a relação de trabalho é estatutária, pois o professor é aprovado em 

concurso público, o que lhe garante estabilidade de emprego e melhores condições 

laborais, a lógica da flexibilidade abriu espaço para contratos temporários, cujo 

vínculo trabalhista frágil possibilita o desligamento do profissional a qualquer 

momento, de acordo com as necessidades do empregador. Os docentes efetivos 

passaram a conviver cada vez mais com profissionais terceirizados, e com as 

subcontratações de bolsistas e estagiários, entre outras formas de relacionamento 

profissional. 
                                                           
25

 Conforme Alves (2013), apesar da expansão das políticas neoliberais terem como marco o início 
dos governos de Margareth Thatcher (1979-1990), no Reino Unido, e de Ronald Reagan (1981-
1989), no Brasil a adoção de medidas desse perfil são observadas fundamentalmente a partir da 
década de 1990, tendo como marco inicial o governo de Fernando Collor de Mello.  

26
 A noção de sociometabolismo, adotada por Alves (2013), faz referência a uma estrutura totalizante, 

que submete o conjunto de seus elementos constitutivos à sua lógica de organização e controle, 
trabalho precário, flexibilização das leis trabalhistas, cortes de direitos históricos, objetivando a 
acumulação de riqueza. A era da hegemonia do capital. 
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Atualmente, a precarização do trabalho está institucionalizada no setor 

público, como exemplifica a Tabela 11, que apresenta dados relevantes sobre esse 

vínculo empregatício com os professores no ano de 2016. 

Tabela 11 – Vínculo de trabalho dos docentes da educação básica da rede pública de ensino no ano 
de 2016. 

VÍNCULO DE TRABALHO DE DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – REDE PÚBLICA – BRASIL (2016) 

REDE 
PÚBLICA 

GERAL 
CONCURSADO 

ESTÁVEL 
CONTRATADO 
TEMPORÁRIO 

CONTRATADO 
TERCEIRIZADO 

CONTRATADO 
CLT 

BRASIL 1.744. 638 1.261.303 544.522 4.979 16.715 

REGIÕES  

REGIÕES  GERAL 
CONCURSADO 

ESTÁVEL 
CONTRATADO 
TEMPORÁRIO 

CONTRATADO 
TERCEIRIZADO 

CONTRATADO 
CLT 

Norte 173.632 114.057 66.004 223 655 

Nordeste 516.761 358.393 181.194 2.378 2.553 

Centro Oeste 128.646 80.390 53.702 187 791 

Sudeste 652.960 506.026 169.102 997 8.421 

Sul 273.280 202.859 78.596 1.194 4.295 

Fonte: Tabela elaborada pela Autora com base nos dados do INEP. Censo da Educação Básica 2016. (BRASIL, 
2016a; BRASIL, 2016b). 

Os dados exemplificam e aclaram a discussão. Segundo Souza (2013), a 

concepção de que o setor público se caracterizava pela estabilidade no emprego 

rompe-se na atual fase do capitalismo, quando novas formas de contratação 

começam a se impor.     

As pesquisas na sociologia do trabalho evidenciam uma 
desregulamentação de direitos vinculados ao trabalho, o que permite 
o uso do trabalho precário. Situações de trabalho precárias são 
legalizadas, por exemplo, o trabalho eventual e temporário, assim 
como a subcontratação de funcionários de apoio pedagógico e 
administrativo. Situações de empregos consideradas atípicas 
passam a ser típicas. Esse processo tem como consequência o 
questionamento dos direitos trabalhistas e das formas de 
representação político-sindical (SOUZA, 2013, p. 219). 

No contexto da lógica do capitalismo global, essas novas formas de relação 

de trabalho são interessantes, tanto no serviço público, quanto no privado, porque, 

segundo pesquisas da autora, torna-se fácil o rompimento de contrato de trabalho; 

amplia-se o número de contratos temporários; ideologicamente inculca-se a ideia de 

avanço nas relações de trabalho, mas, na realidade, o que ocorre é uma exploração 

disfarçada; há um aumento da informalidade e de formas terceirizadas de serviços, o 

que na estrutura emplacada favorece o avanço do capital. 
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Essas modalidades vêm ganhando expressividade e a cada dia estão mais 

presentes no cotidiano da vida profissional dos docentes. Nesse sentido, os 

professores têm perdido a proteção “[...] do estatuto social de emprego estável e 

formal” (SOUZA, 2013, p. 219). 

Sennett (2004, p. 9) relata que as formas de contratação flexibilizadas 

causam ansiedade nos trabalhadores, pois os mesmos não sabem que riscos serão 

compensados e que caminhos devem seguir. “O capitalismo flexível bloqueou a 

estrada reta da carreira, desviando de repente os empregados de um tipo de 

trabalho para outro”. Em outras palavras, a intenção é insuflar a concepção de que a 

flexibilidade do capitalismo poderia promover maior liberdade para o trabalhador, 

mas, pelo contrário, com isso, gera-se insegurança e ansiedade, uma vez que as 

regras do sistema nem sempre são claras e legíveis.    

 Alves (2013, p. 95) amplia essa discussão ao argumentar que, com essa nova 

morfologia social do trabalho marcada pela flexibilização, cria-se um novo 

metabolismo social que “[...] transfigura a troca metabólica entre o homem e outros 

homens (relações sociais de trabalho e sociabilidade) e entre o homem e ele mesmo 

(autoestima e autorreferência pessoal)”.  

Podemos identificar alguns traços cruciais na nova morfologia social 
do trabalho que surge sob o capitalismo global. Eles constituem um 
processo de conformação do sujeito humano que trabalha, 
caracterizado pela quebra dos coletivos de trabalho, captura da 
subjetividade do homem que trabalha e redução do trabalho vivo à 
força de trabalho como mercadoria (ALVES, 2013, p. 96). 

O autor compreende como captura da subjetividade as dinâmicas sociais, 

políticas e ideológicas que, dissolvem os coletivos do trabalho caracterizados por 

histórias e memórias públicas da luta de classes, reforçando a ideologia do 

individualismo legitimada pelo sucesso pessoal pela busca de realização por meio 

da aquisição de vantagens materiais individuais.  

Perde-se, assim, a ideia de coletividade e bem comum, enfraquecendo a 

consciência de classe. Alves (2013, p. 97) afirma, ainda, que “[...] o processo de 

subjetivação de classe é produto da destruição do passado” e completa que: 

A dinâmica histórica posta pelo novo metabolismo social do trabalho 
com a nova precariedade salarial instaura o que podemos denominar 
de “crise do trabalho vivo”. Ela se compõe do seguinte complexo de 
crises que decorrem do processo de precarização do homem que 
trabalha: (1) crise da vida pessoal, (2) crise de sociabilidade e (3) 
crise de autorreferência humano-pessoal (ALVES, 2013, p. 111). 
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 Dessa forma, entendemos que a crise das licenciaturas e da profissão 

docente é parte da crise do trabalho vivo e da precarização do homem que trabalha. 

Para fundamentação dessa premissa, vale retomar os conceitos de trabalho vivo e 

trabalho morto, abordados no marxismo. 

Segundo Chagas (2011), Marx conceitua o trabalho sob dois aspectos: geral 

e particular. No geral, ele focaliza o trabalho sob uma perspectiva positiva como 

atividade livre e consciente do ser humano, o trabalho útil, concreto e responsável 

pelo autodesenvolvimento humano e automediação entre o homem e a natureza e 

entre o homem e outro homem – o trabalho vivo. Em contrapartida, no aspecto 

particular, Marx enfatiza o trabalho na sua dimensão negativa, como atividade 

perniciosa e imposta, e considera como trabalho abstrato, classificando-o como 

trabalho morto, presente nas mercadorias, cujo fim está relacionado à criação da 

mais-valia, ou seja, à reprodução e à autovalorização do capital.  

Na moldura dessa lógica, ainda segundo Chagas (2011), é importante 

ressaltar que apesar da distinção dos dois aspectos do trabalho (Trabalho Vivo – 

concreto e Trabalho Morto – abstrato) há profunda inter-relação entre eles.  

Trabalho é para Marx uma atividade complexa que envolve: (1) A 
relação do homem com o objeto, o produto, o resultado da 
objetivação de seu trabalho; (2) A relação do homem com o próprio 
trabalho, com sua própria atividade produtiva; (3) A relação do 
homem com a sua vida genérica (a sua genericidade, o seu ser 
genérico) e por fim, (4) A relação do homem com outros homens 
(CHAGAS, 2011, p. 6). 

Tal reflexão favorece uma articulação com o pensamento de Alves (2013, p. 

119), quando este afirma que, nos tempos atuais, estamos vivendo momentos 

graves, gerados pelo capitalismo flexível, no qual se instaura a precarização do 

homem que trabalha. Este é o ponto que estabelece a crise na vida pessoal dos 

sujeitos, na sociabilidade e na autorreferência humano-pessoal. O autor afirma que 

“[...] com a corrosão da subjetividade, o homem torna-se incapaz de dispor de si e 

de sua natureza humana. Aliena-se de Si próprio e perde o controle de sua vida 

pessoal”. 

 A gênese da crise da profissão docente equipara-se à crise do trabalho, 

sobretudo, quando resgatamos o conceito de trabalho construído pelo pensamento 

“marxiano”, no qual a complexidade do trabalho pressupõe várias relações e, 

quando se quebram as relações coletivas e de genericidade, esvazia-se o sentido. 

Podemos considerar esses elementos como sinais da opressão, especialmente 
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gerados pelo sistema no capitalismo, no seu estágio atual, em que o trabalho se 

relaciona a um produto em que se perde o seu valor, seu caráter particular e sua 

diferença qualitativa para manutenção e controle social. Chagas (2011) dialoga com 

essa ideia quando aponta: 

Em geral, em toda a formação social baseada na propriedade 
privada, o trabalho deixa de ser uma atividade positiva livre e 
consciente, com a qual o homem se identifica e se transforma numa 
atividade sob o controle de um outro, numa potência negativa, 
estranha e hostil ao homem, articulada pelo trabalho abstrato, mas 
contra o trabalho útil – concreto. Então a sociedade do capital, 
articulada pelo trabalho abstrato, é uma sociedade formal que não é 
uma  sociabilidade  efetiva,  já  que ela,  embora  precise  do  
trabalho útil – concreto e o conserve, está em oposição a ele 
negando-o, excluindo-o (CHAGAS, 2011, p. 6). 

No viés de uma crescente contradição, a tomada de decisão para o 

enfrentamento da crise do trabalho vivo e da precarização do homem que trabalha 

deve vir acompanhada de resistência, não só pelo resgate do sentido do trabalho 

não relacionado com mercadoria, como também pela sociabilidade livre e 

emancipatória para o pleno desenvolvimento de si e do outro. 

Segundo Alves (2013, p. 109), “[...] o homem é um animal que se fez homem 

por meio do trabalho, principalmente como exteriorização, no sentido da resposta às 

novas condições sócio-ontológicas27 criadas pelo „novo‟ que é objeto criado”. O ser 

humano está sempre sendo desafiado como sujeito, é nesse sentido que nasce a 

esperança da mudança. Desvelar as formas de manifestação dessa nova morfologia 

social do trabalho por meio da precarização do homem que trabalha pode ser um 

primeiro passo para o enfrentamento da crise do trabalho vivo ligada à crise da 

profissão docente, com vistas a criar respostas às novas condições impostas.  

A precarização do trabalho possui duas dimensões essenciais que se 
complementam: a precarização salarial, que diz respeito, por um 
lado, à precarização das condições salariais propriamente ditas 
(contrato, remuneração e jornada de trabalho) e, por outro lado, a 
precarização das condições de trabalho por conta das mudanças na 
organização da produção com a implantação do novo arcabouço 
tecnológico informacional e novo método de gestão de cariz flexível 
que contribui para a intensificação das rotinas de trabalho e reforça o 
controle e envolvimento do trabalho vivo no processo produtivo do 
capital (ALVES, 2013, p. 178). 

  

                                                           
27

  Ser que se constitui na relação com o mundo, como o outro. Que se constitui como tal por sua 
capacidade de transformar a natureza e a si próprio. Tensão entre o ser genérico e singular (N.A.).  
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A realidade cotidiana dos docentes da Educação Básica está demarcada 

pelas duas dimensões de precarização. Em linhas gerais, a salarial é a mais 

enfatizada e acaba absolutizando a precarização das condições de trabalho que têm 

assolado o professorado. É possível observar que essa precarização também se 

manifesta por meio de: imposição de formas burocráticas de organização do 

trabalho pedagógico e acompanhamento das aprendizagens dos alunos, precária 

estrutura física das escolas inviabilizadoras de propostas pedagógicas, avaliações 

externas de desempenho profissional, avaliação de mérito, acúmulo de aulas para 

composição salarial, desgaste nas relações entre professores e alunos, violência 

nas escolas28 e políticas escolares compensatórias.  

Além desses aspectos, há cobranças para a apropriação de novas formas de 

organização do ensino, retirada da autonomia (aulas apostiladas, livros didáticos mal 

formulados, propostas curriculares centralizadas), cobranças de participação em 

encontros pedagógicos de capacitação, acúmulo de aulas, salas superlotadas, 

planos de aula, planos de ensino, projetos didáticos, inovação, entre outros.  

Essas manifestações da precarização do trabalho docente geram: tensões 

vividas no ambiente de trabalho, problemas de saúde normalmente causados pela 

atividade laboral, estresse, pouco tempo para preparo das aulas e, 

consequentemente, reflexões críticas sobre o próprio fazer pedagógico, escasso 

tempo para ações coletivas de classe laboral, escasso tempo para a própria vida. De 

fato, todas essas cobranças e consequências são formas de “[...] subordinação ao 

pragmatismo neoliberal” (SOUZA, 2013, p. 226). 

Ainda segundo a autora, a modernização por que passam os sistemas 

escolares tendem a um processo de racionalização técnica pertinentes a critérios de 

rentabilidade e eficiência muito parecidos com os adotados pelo mercado. Tais 

processos reforçam movimentos de individualização, que enfraquecem as 

experiências colaborativas, descaracterizando as ações coletivas e promovendo o 

aviltamento das ações individualizadas, cuja competição e rivalidade estão 

presentes entre os pares.  

Como esclarece Alves (2013, p. 118), “[...] na sociedade do capital, que tende 

a reduzir individualidade pessoal a individualidade de classe, a individualidade 

                                                           
28

 Santana e Santana (2015), em pesquisa realizada, concluíram que a violência contra os 
professores e o enfraquecimento e a quebra da autoridade docente têm gerado tensões e disputa de 
poderes no espaço escolar, comprometendo as relações e gerando, em muitos casos, a desistência 
do Magistério. 
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humana degrada-se em puro individualismo. Ao reduzir-se a mero particularismo 

pessoal, a dimensão pessoal do homem amesquinha-se”. Essas características da 

nova morfologia social do trabalho, que captura a subjetividade e memória de lutas 

de classe, como já tratado neste capítulo, segundo Souza (2013), relacionam as 

competências a atributos pessoais perdendo-se, assim, a dimensão do que é 

socialmente construído.  

Essas consequências sobrecarregam o indivíduo e também se apresentam na 

forma de precarização das condições de trabalho e, conforme se proliferam, 

morbidamente ocultam suas raízes e culminam no adoecimento do trabalhador 

(ALVES, 2013). 

Sob a crise estrutural do capital tornou-se mais explícita a 
incompatibilidade entre o desenvolvimento da pessoa humana e 
capitalismo. Deve-se entender capitalismo como modo de 
organização da produção social e modo de controle do metabolismo 
social. Ele se constituiu historicamente em sua forma industrial há 
pouco mais de dois séculos e assumindo hoje uma dimensão 
planetária. O capitalismo tornou-se hoje um padrão civilizatório global 
que está cada vez explicitando seus limites (ALVES, 2013, p. 117, 
grifo do autor). 

Tais limites comprometem as relações por meio do processo de 

desumanização. Ainda seguindo a perspectiva do autor, o ser humano caracteriza-

se pelo atributo da individualidade como uma construção histórica, produto do 

processo civilizatório. “Cada individualidade humana preserva em si uma biografia 

social e um acervo de experiências singulares que constituem sua identidade 

humano-pessoal” (ALVES, 2013, p. 117-118). Essa identidade, quando somada à 

alteridade (expressa na dimensão de ser com o outro) na relação com alguém (o 

Outro) é o que efetivamente nos torna pessoa humana29. Reconhecer o outro nesse 

processo é condição para o sujeito ser capaz de dispor de si e intervir na sociedade.  

Na sociedade do capital, existe a escassez de identificar o outro como um próximo. 

O que se impõe pelo modo de controle estranhado do metabolismo 
social, isto é, o capital, é a corrosão da alteridade humana na medida 
em que diante da desefetização do Outro-como-Próximo-de-si e da 
exacerbação particularista do Si, desaparece efetivamente o polo 
reflexivo da individualidade pessoal (ALVES, 2013, p.120). 

 

                                                           
29

 Embora a expressão “pessoa humana” possa ser vista como tautologia, entendemos que o autor a 
utiliza no contexto das relações de trabalho, com vistas à preservação da subjetividade, da 
individualidade e da alteridade (N.A.). 
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O enfrentamento da crise da profissão docente passa pela ressignificação da 

pessoa humana, do sujeito histórico, e também pelo processo de humanização em 

que as relações estejam mais sintonizadas com o bem comum e a capacidade de 

resistir à ideia de vida reduzida e aos fetiches do capital que dão supremacia ao 

mercado. Para o autor, o desafio histórico para a minimização da barbárie social é 

fortalecer as trincheiras político-coletivas de valorização da pessoa humana em 

defesa desse sujeito para a preservação da existência autêntica contra a 

degradação do homem que trabalha.  

Alves (2013) ainda enfatiza a urgência de retomada das práticas coletivas de 

solidarismo. Para tanto, toda forma de opressão deve ser trazida à consciência 

como medida de resistência às relações abusivas imputadas pelo sistema em que 

impera o capitalismo global. 

Outro elemento que está no bojo da discussão sobre a barbárie social 

relaciona-se à feminização do Magistério. Este processo de feminização 

historicamente tem se apresentado no segmento da Educação Básica e é um 

fenômeno que merece ser evidenciado junto ao exercício de defesa da pessoa 

humana proposto. Segundo Apple (1995): 

Em toda categoria ocupacional, as mulheres estão mais sujeitas a 
serem proletarizadas que os homens. Isso pode ser devido a práticas 
sexistas de recrutamento e promoção, a tendência geral a se dar 
menor importância às condições de trabalho das mulheres, à forma 
pela qual o capital tem historicamente tirado proveito das relações 
patriarcais, e assim por diante (APPLE, 1995, p. 5). 

No Brasil, tais relações de opressão são observadas devido à herança do 

processo de colonização portuguesa, que compreendia a atividade feminina 

relacionada a tarefas domésticas de cuidado e educação das crianças. Sendo 

assim, o Magistério seria a possibilidade de extensão das tarefas do lar, tarefa essa 

“autorizada” por relações de opressão patriarcal. Para Alves (2013, p. 178), “[...] no 

mundo social do capital, mulheres trabalhadoras não são apenas exploradas, mas 

oprimidas pela condição de gênero”, fato observado ainda hoje nas relações de 

trabalho. Especialmente no que diz respeito à feminização do Magistério, a opressão 

caracterizada pela precarização do trabalho docente está claramente delineada.   

Apple (1995) considera que a precarização na sua dimensão técnica e política 

manifesta-se por meio da desqualificação, do controle técnico e da proletarização e 

encontra-se em um complexo processo histórico de controle do trabalho que vem 

sistematicamente se alterando. Essa proletarização, marcadamente presente no 
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contexto da profissão docente, constitui-se pela perda da autonomia, controle sobre 

eficiência, ritmo de trabalho e desempenho.  

 

O processo de trabalho docente tem se tornado sujeito aos mesmos 
processos que têm levado à proletarização de muitos outros 
empregos. Contudo, o professorado não é constituído somente de 
pessoas situadas numa determinada classe. São pessoas situadas 
num determinado gênero. Há uma evidente conclusão a ser tirada 
das análises da proletarização. Em toda categoria ocupacional, as 
mulheres estão mais sujeitas ao processo de proletarização que os 
homens (APPLE, 1995, p. 4, grifo do autor). 

 
Esse sentido do trabalho docente está circundado por integração de classe e 

gênero, cujos terrenos de atuação, segundo o autor, são formados basicamente por 

mulheres e administrados por homens, evidenciando as divisões sexuais do trabalho 

e as relações de poder, exercidas pelo controle patriarcal. Tal controle expressa-se 

em duplas ou triplas jornadas de trabalho, considerando as tarefas domésticas, além 

de salários significativamente menores, se comparados aos dos homens, 

evidenciando-se, assim, relações de opressão e domínio. 

No processo de precarização do trabalho docente, outro importante elemento 

diz respeito à ideologização do profissionalismo expresso pela intensificação do 

trabalho: 

A intensificação representa uma das formas tangíveis pelas quais os 
privilégios de trabalho dos trabalhadores educacionais são 
degradados. Ela tem vários sintomas, do trivial ao mais complexo – 
desde não ter nenhum tempo sequer para ir ao banheiro, tomar uma 
xícara de café até ter uma falta total de tempo para conservar-se em 
dia com sua área. A intensificação também atua para destruir a 
sociabilidade em que lazer e autodireção se perdem e o risco de 
isolamento aumenta. (LARSON apud APPLE, 1995, p. 9)  

Desse modo, caracteriza-se “[...] a presença ausente do Estado” (APPLE, 

1995), que se revela por meio da precarização do trabalho e das relações de gênero 

como forma de controle do currículo e do ensino.   

Frente a essas discussões, consideramos importante refletir sobre a natureza 

do trabalho docente e seu papel social, no sentido de construir campos de 

resistência na busca pela mudança da realidade expressa. 

2.2.2 A natureza do trabalho docente 

Com o desenvolvimento da divisão social do trabalho, como salienta Alves 

(2013), ocorre um aperfeiçoamento e uma diferenciação do trabalho em uma escala 
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ampliada em que surge o trabalho ideológico.  

A natureza do “trabalho ideológico” incorpora como sua base 
espiritual estruturante, a ideologia como posição teleológica 
secundária, isto é, a ação dos homens sobre outros homens, sobre 
suas consciências, para por em movimento posições teleológicas 
desses mesmos homens, seja no sentido de conservar, seja no 
sentido de transformar a realidade existente (ALVES, 2013, p. 182). 

Segundo o autor, o trabalho ideológico cresce na medida em que aumenta a 

necessidade de reprodução social. Essa natureza de trabalho reforça-se na 

produção do capital pela necessidade de inculcação de ideias manipulatórias, cujo 

objetivo é motivacional, ou seja, reforçar internamente no sujeito a importância do 

seu engajamento, bem como das equipes de trabalho, no sentido de alcançar metas 

produtivas e “[...] para isso, mobilizam-se sistemas de signos adequados para a 

„captura‟ da subjetividade do homem-que-trabalha” (ALVES, 2013, p. 182). Tal 

natureza está presente em várias atividades de profissionais, como jornalistas, 

médicos, juízes, vendedores, bancários, etc., nas quais a ação do homem sobre 

outros homens auxilia a constituição de melhorias nos resultados produtivos.  

O trabalho ideológico como trabalho concreto se distingue do 
trabalho produtivo30, embora hoje o trabalho produtivo esteja cada 
vez mais impregnado do trabalho ideológico, tendo em vista que se 
tornou fundamental na produção, não apenas a ação dos homens 
sobre os objetos de trabalho, mas a ação dos homens sobre outros 
homens (ALVES, 2013, p. 183). 

O trabalho do professor configura-se como “trabalho ideológico”, uma vez que 

sua natureza está na ação do homem sobre outros homens. Para o autor, é também 

trabalho humano a atividade social de agir sobre os homens e que tem como 

objetivo colocar em movimento a ação do trabalho, tanto no sentido de reproduzir e 

conservar, quanto no de transformar a realidade. Na perspectiva sócio-histórica, no 

modo de reprodução capitalista, o trabalho do professor é trabalho produtivo 

quando, sob determinadas condições, é trocado por capital para produzir a mais-

valia.  

Em consonância com Alves (2013), sob a égide do Capitalismo, as profissões 

que possuem natureza do trabalho ideológico, estão impregnadas de alienação e 

                                                           
30

 Alves (2013, p. 183-184) esclarece o conceito de trabalho produtivo e o faz em uma perspectiva 
sócio-ontológica: “trabalho produtivo é o trabalho que se distingue do trabalho ideológico e diz 
respeito, nesse caso, à forma material da atividade laborativa e não propriamente a sua forma social, 
trabalho produtivo na perspectiva sócio-ontológica é o trabalho concreto que produz valores de uso”.  
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estranhamento, o que confere caráter manipulatório, desenvolvendo uma falsa 

consciência. Isso se justifica em uma sociedade de classes sociais com interesses 

antagônicos e com a necessidade de instrumentos reguladores para a manutenção 

do sistema, assumindo, assim, sua forma de trabalho assalariado de caráter 

heterônomo.   

O trabalho ideológico das profissões vocacionadas exige do homem-
que-trabalha cuidado, abnegação e doação (como por exemplo, o 
trabalho do formador ou do assistente social). Entretanto, na 
sociedade do capital em sua etapa de crise estrutural, o trabalho 
ideológico impregna-se da lógica do trabalho estranhado. Na medida 
em que a forma material do trabalho ideológico impregna-se da 
forma social do capital, caracterizada pelo trabalho estranhado, 
constitui-se uma implicação subjetiva de natureza perversa (ALVES, 
2013, p. 188). 

A natureza do trabalho docente exige envolvimento ampliado, pois atua 

diretamente no processo de formação humana para o desenvolvimento de crianças, 

jovens e adultos (ação do homem sobre outros homens). No instante em que o 

“trabalho ideológico” é cooptado pela lógica do capital, ele descaracteriza a ação do 

sujeito, “intoxica” a vida pessoal, reduz o tempo de vida, transformando-o em tempo 

de trabalho estranhado, e acaba por corroer o campo de desenvolvimento humano 

(ALVES, 2013). 

A captura da subjetividade pelo capital caracteriza-se como perversidade, o 

que ocorre também no trabalho docente, pois ao mesmo tempo em que o professor 

se envolve emocionalmente com os objetos do trabalho, desefetiva-se radicalmente 

como ser humano-genérico na medida em que se depara com a precarização e 

proletarização do trabalho. Impõem-se, portanto, os parâmetros do trabalho abstrato.   

A implicação perversa do “trabalho ideológico”, modalidade de 
trabalho humano concreto que caracteriza as atividades laborais 
responsáveis pela reprodução social, é bastante visível no caso do 
trabalho de formação de professores e professoras como 
profissionais imersas em sua “criação pedagógica”. Primeiro, o 
trabalho das professoras é “trabalho ideológico”, que em si mesmo, 
possui uma dimensão invasiva tendo em vista que o artífice (ou 
profissional) não distingue trabalho de vida e vida de trabalho 
(ALVES, 2013, p. 190-191). 

Porém, elucida o autor, o professor encontra uma satisfação perversa quando 

ocorre o conflito entre a sua criação pedagógica e amor ao ofício, com relação à 

precarização do trabalho, cobranças de desempenho e produtividade gerados pelo 

trabalho estranhado, cuja lógica é o capital. O trabalho ideológico é um vasto campo 

de atuação para os possíveis profissionais alienados do século XXI, pois acaba por 
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inculcar a ideologia do capital global por meio do discurso do mercado.  

Essa é a natureza do trabalho docente, que tem sofrido, como todas as outras 

categorias, as pressões geradas pelo novo capitalismo. Alves (2013) nos faz refletir 

sobre o esvaziamento da luta coletiva e a dessubjetivação humana de classe, que 

fortalecem a precarização do trabalho docente e enfraquecem o sujeito histórico, 

único capaz de resistir e negar a subjugação por força do capital. 

A esperança reside na contradição gerada entre a opressão e a necessidade 

de emancipação do trabalhador. O trabalho ideológico pode se constituir como um 

campo, no qual os homens tornam-se conscientes dos níveis de opressão e se 

inserem mediante a luta pela recomposição da subjetividade roubada e pelo direito 

de viver como pessoa humana. 

2.3 Breve panorama das políticas públicas de incentivo à docência no 
Brasil 

Conforme pôde ser observado, não são poucos os problemas relacionados à 

formação inicial e continuada do professorado brasileiro, bem como suas 

perspectivas profissionais e de carreira. Boa parte desses problemas está 

relacionada às condições de trabalho, carreira e salários, o que torna a profissão 

docente nada atraente. Segundo Gatti, Barreto e André (2011), para pensar o papel 

dos professores e sua relação com a qualidade do ensino básico no Brasil, é preciso 

garantir-lhes uma formação também qualificada, além de valorizá-los como 

profissionais do ensino, dando-lhes condições necessárias para o exercício da 

profissão. Dessa forma, será possível atrair o jovem para a carreira docente. 

Vaillant (2006), em estudos sobre a profissão docente, aponta que não são 

fáceis os desafios propostos pelo capitalismo global aos países da América Latina, 

incluindo-se o Brasil, quando se trata da promessa de uma educação que ofereça 

qualidade e equidade. Evidencia-se uma distância entre as escolas públicas e 

privadas relacionada a altas taxas de evasão e repetência, principalmente, entre os 

membros das classes sociais menos favorecidas economicamente. Além disso, há 

marcada deterioração das condições de trabalho docente, desprestígio da profissão, 

distanciamento entre o que a escola ensina e a vida social, além de financiamento 

insuficiente.  

Interessante pensar sobre quais políticas públicas de incentivo à docência 

estão sendo desenvolvidas no Brasil e quais formas governamentais estão sendo 
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efetivadas na tentativa de superar a crise da profissão docente.  

Para o enfrentamento de qualquer desafio posto pelas sociedades modernas 

e suas economias, Vaillant (2006) também indica que apostar na qualidade da 

educação representa caminhos, o que leva, em primeiro plano, pensar políticas de 

estímulo à docência que considerem: melhores condições de trabalho, remuneração 

e planos de carreira, formação inicial e continuada de qualidade e avaliações que 

retroalimentem a tarefa de ensinar. Nesse sentido, nos últimos anos o Brasil,  

[...] por meio de sucessivas gestões e em seus três níveis de 
governo, procurou aumentar os anos de escolaridade da população, 
investir na infraestrutura, orientar os currículos da educação básica, 
ampliar as oportunidades na educação superior, formar os docentes 
por diversos meios, deslocar a formação dos professores da 
educação básica do nível médio para o nível superior, desenvolver 
os programas de formação continuada, melhorar os livros didáticos e 
a sua distribuição, entre tantas ações políticas (GATTI; BARRETO, 
ANDRÉ, 2011, p. 27). 

Apesar dessas iniciativas, é notório que a educação brasileira está distante do 

mínimo esperado em termos de qualidade, especialmente, no que se refere às redes 

públicas de ensino com vistas à formação das crianças da Educação Infantil, dos 

alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. 

A LDB nº 9.394, em no seu título VI, dos profissionais da Educação, Art. 62, 

aponta que:  

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 
nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 
universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil 
e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em 
nível médio, na modalidade Normal. (BRASIL, 1996) 

O MEC delineia uma política nacional de formação docente, assumindo o 

compromisso de dever público pelo desempenho e pela carreira dos docentes da 

Educação Básica, cuja prática qualificada se afirma pela identidade e 

profissionalização. Nasce, nesse contexto, a Universidade Aberta do Brasil (UAB) 

por meio do Decreto n° 5.800, de 2006 (BRASIL, 2006a). 

A UAB ocorre como um sistema integrado por universidades públicas que 

oferecem cursos na modalidade a distância. Esse sistema tem como prioridade a 

formação de professores que atuam na Educação Básica. O objetivo é ampliar e 

democratizar o acesso ao ensino superior no Brasil, atingindo, especialmente, o 

interior do país. Para organização e efetivação desse trabalho, “[...] a UAB 

estabelece um tripé com as secretarias dos estados e dos municípios que se dispõe 
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a participar dos programas e as universidades parceiras”, da seguinte forma: 

Nos municípios são criados polos de apoio ao desenvolvimento de 
atividades pedagógicas presenciais em que os alunos entram em 
contato com os orientadores de estudo/tutores e com professores 
formadores vinculados às IES e têm acesso à biblioteca, e 
laboratórios de informática, biologia, química e física. O MEC propõe-
se com esse sistema ampliar a colaboração entre a União e os 
demais entes federados, estimulando o desenvolvimento de centros 
de formação permanentes por meio desses polos, localizados 
prioritariamente no interior do Brasil. (GATTI; BARRETO, ANDRÉ, 
2011, p. 50)    

A UAB organiza-se a partir do Decreto n° 5.622/2005, que confere as 

coordenadas legais da Educação a Distância (EaD) e determina os encontros 

presenciais para avaliação dos estudantes, estágios obrigatórios e, quando por 

exigência legal, de acordo com as diretrizes curriculares dos cursos, defesa de 

trabalhos de conclusão de curso e atividades relacionadas a laboratórios de ensino, 

quando necessário à formação específica (BRASIL, 2005a).  

 A iniciativa do governo com a UAB, segundo Costa, Silva e Vecchia (2014, p. 

2), contempla um plano estratégico que focaliza os aspectos quantitativos de 

formação de massa, para suprir a demanda nacional de docentes para a educação 

básica e “[...] atende às demandas decorrentes das mudanças na nova ordem 

econômica mundial”. 

Costa, Silva e Vecchia (2014) consideram que a UAB cumpre um importante 

papel social no processo de formação a distância, porém, é importante  que a 

expansão de cursos superiores no Brasil (conforme Figura 7, a seguir) seja feita de 

forma cautelosa para que não se perca a dimensão qualitativa de tal formação.  

Figura 7 – Gráfico da distribuição da Universidade Aberta do Brasil 
(UAB), por regiões. 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela Autora com base nos dados do MEC – 
CAPES/UAB – ano de 2016 (BRASIL, 2017e). 
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No processo de atendimento às necessidades formativas dos docentes da 

educação básica, o MEC inclui nas atribuições da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES) a responsabilidade de coordenar a Diretoria 

de Formação de Professores da Educação Básica, que atua em duas linhas de 

ação: a primeira está relacionada à formação inicial de professores para a educação 

básica em apoio às ofertas de cursos de licenciatura por meio do Plano Nacional de 

Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR) e, a segunda, diz respeito 

ao fomento de projetos de estudos e pesquisas articulados a programas de 

valorização do magistério (BRASIL, 2018b). 

Segundo dados do MEC, o PARFOR é um programa emergencial instituído 

pelo artigo 11 do Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009, e foi implantado em 

regime de colaboração entre a CAPES, Estados, municípios, Distrito Federal e 

instituições de ensino superior sem fins lucrativos (BRASIL, 2009). O programa 

oferece: curso de licenciatura para docentes da rede pública da educação básica 

que não tenham formação superior; curso de segunda licenciatura para docentes 

licenciados que estejam na docência há mais de três anos e que atuem na rede 

pública de ensino; curso de formação pedagógica para docentes não licenciados 

com nível superior e que se encontram em exercício da docência na rede pública.  

O objetivo do PARFOR é oferecer cursos de licenciatura gratuita de qualidade 

para docentes da rede pública de ensino, procurando atender a deliberação da LDB 

no que tange à necessidade de formação em nível superior para todos os docentes 

da educação básica. A função da CAPES perante o PARFOR é gerenciar e 

acompanhar todos os processos como inscrição e matrículas em parceria com as 

instituições de ensino superior para atendimento da demanda de formação superior 

dos docentes da escola pública (BRASIL, 2009). 

Segundo Gatti, Barreto e André (2011, p. 55), o PARFOR “[...] integra o Plano 

de Ações Articuladas (PAR), no bojo do Plano de Desenvolvimento da Educação, ao 

qual aderiram todos os entes federados”. O PAR é um instrumento criado pelo MEC 

com o objetivo de auxiliar as Secretarias da Educação de Estados e municípios para 

identificação de problemas e, com assessoria técnica do MEC, planejar ações para 

implementação de políticas públicas de melhoria da qualidade da educação básica 

para quatro áreas: gestão educacional, formação de professores, práticas 

pedagógicas e infraestrutura. 

Com base nos dados do MEC, no ano de 2016 foram implantadas 2.890 
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turmas do PARFOR, em 510 municípios brasileiros. Formaram-se 44.483 docentes 

da Educação Básica. Em que pese a importância do PARFOR no processo de 

formação inicial de docentes da educação básica brasileira em seu caráter 

emergencial, a crise da profissão docente não se altera, tampouco a crise das 

licenciaturas, pois os docentes formados pelo PARFOR já atuavam nas escolas 

públicas e se encontram no bojo do processo de proletarização da profissão 

(BRASIL, 2018).   

Outro programa do MEC criado como medida de enfrentamento da crise da 

profissão docente é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID). Tal programa é uma iniciativa do MEC/CAPES para aperfeiçoamento e 

valorização dos docentes da Educação Básica (BRASIL, 2017a). O diferencial do 

programa é a concessão de bolsas para alunos dos cursos de licenciatura, docentes 

da universidade e da escola pública, que desenvolvem projetos em parceria com a 

educação básica para inserção dos estudantes nas escolas no contato direto com 

alunos desses segmentos. Essa experiência pode ocorrer desde o início da 

formação dos licenciandos, que desenvolvem atividades sob a orientação de um 

docente da licenciatura e um docente da escola pública.   

A primeira intenção do programa é que os licenciandos, por meio de ações 

planejadas, auxiliem na melhoria do ensino nas escolas públicas “[...] em que o 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) esteja abaixo da média 

nacional, de 4,4” (BRASIL, 2017a). Ainda, segundo o MEC, as áreas mais 

deficitárias de docentes com formação específica são Ciência e Matemática do 

quinto ao oitavo anos do Ensino Fundamental, além de Física, Química, Biologia e 

Matemática para o Ensino Médio. Como importante política pública ligada à 

valorização da formação docente, o PIBID apresenta os seguintes objetivos: 

 

 Incentivar a formação de docentes em nível superior para a 
educação básica. 

 Contribuir para a valorização do magistério. 

 Elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos 
de licenciatura, promovendo a integração entre educação superior 
e educação básica. 

 Inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de 
educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e 
participação em experiências metodológicas, tecnológicas e 
práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que 
busquem a superação de problemas identificados no processo de 
ensino-aprendizagem. 

 Incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus 
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professores como coformadores dos futuros docentes e tornando-
as protagonistas nos processos de formação inicial para o 
magistério. 

 Contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à 
formação dos docentes, elevando a qualidade das ações 
acadêmicas nos cursos de licenciatura (MEC, 2017a). 

O programa de 2010 a 2014 teve expressivo crescimento devido à adesão de 

grande número de instituições de ensino superior. O fato também denota o 

envolvimento de significativo número de licenciandos nas diferentes áreas do 

conhecimento, sendo contemplados com bolsas. Dados do MEC/CAPES (BRASIL, 

2017a) apontam: 

Figura 8 – Gráfico das instituições de ensino superior contempladas com o PIBID, 
distribuídas nas diferentes regiões do Brasil – 2014.  

 

Fonte: Gráfico elaborado pela Autora com base nos dados do MEC/ CAPES – 2014 (BRASIL, 
2017).  

Chama-nos a atenção a distribuição de instituições de ensino superior 

contempladas pelo PIBID. As regiões Sudeste e Sul levam a maior parte das bolsas. 

Nessa comparação, se considerarmos o número de escolas públicas nas regiões, 

tema já tratado neste trabalho, reforça-se a vantagem das regiões Sul e Sudeste 

sobre as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste – informação que torna 

interessante aprofundar o motivo dessa diferença em outras pesquisas. 

A bolsa de iniciação à docência é concedida a licenciandos, cuja dedicação 

mínima no projeto deve ser de 30 horas mensais; a bolsa de supervisão é destinada 

a um docente da escola pública que está associado ao projeto de trabalho para 

receber alunos da graduação e integrá-los na escola; a bolsa de coordenação de 

área está destinada aos docentes da IES que desenvolvem, junto aos licenciandos, 

atividades na sua área de atuação, preparando-os para a prática pedagógica na 

escola; o coordenador institucional é o responsável perante a CAPES pela 

Ilustração 8: Gráfico das Instituições de Ensino Superior contempladas com PIBID distribuídas nas diferentes regiões do Brasil – 2014  
 
 

 
 
 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados do MEC/ CAPES – 2014.  
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organização e acompanhamento do desenvolvimento do projeto, de forma a zelar 

pela execução da proposta de iniciação à docência com apoio do coordenador de 

gestão (BRASIL, 2017a).  

Como referência, apresentamos na Tabela 12 a quantidade de bolsas 

concedidas no Brasil, em 2014, com o intuito de dimensionar o impacto do 

Programa.   

Tabela 12 – Número de Bolsas PIBID concedidas nas especificidades – 2014.  

BOLSAS PIBID 2014 

TIPO DE BOLSA TOTAL BRASIL 

Iniciação à docência 72.845 

Supervisão  11.717 

Coordenação de área 4.924 

Coordenação de área gestão 455 

Coordenação Institucional 319 

Fonte: Tabela elaborada pela Autora com base nos dados do MEC/CAPES – PIBID – 
Relatório 2014 (BRASIL, 2017a). 

Um dos aspectos que se destaca no PIBID são as propostas de organização 

de seminários para o compartilhamento de boas práticas desenvolvidas nas escolas 

de educação básica, o que contribui com a práxis pedagógica tão importante para a 

construção do conhecimento e identidade dos docentes.  

Já existem várias pesquisas empíricas dos egressos do PIBID31, que 

discutem sobre o impacto na formação do professor da educação básica; vale 

destacar quanto essa iniciativa é interessante para o processo formativo dos 

licenciandos.  

Segundo Bahia e Souza (2017), em levantamento realizado no ano de 2016, 

foram encontrados os seguintes trabalhos relativos ao tema PIBID:  

 8 artigos: 1 de Física; 1 de Educação Física; 2 de Química; 2 de 
Pedagogia; 1 de Ciências Sociais/Filosofia/Pedagogia, 1 “geral”.  

 5 Dissertações de Mestrado: 2 de Matemática; 1 de 
Letras/Português; 2 “geral”. 

 1 Tese de Doutorado de Pedagogia. 

                                                           
31

 O Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Metodista tem desenvolvido 
pesquisas importantes sobre o impacto do PIBID na formação docente e confirma que a experiência 
dos estudantes bolsistas na escola pública tem influenciado diretamente as escolhas profissionais no 
trabalho com a educação básica. Os cursos envolvidos no PIL fazem parte do Projeto e alguns dos 
alunos, após processo seletivo, são contemplados com bolsa PIBID e atuam sob supervisão em 
escolas públicas da região do Grande ABC (N.A.). 
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 5 Comunicações Orais: 2 de Educação Física; 1 de 
Letras/Português; 1 de Química e 1 de Matemática. 

 1 Trabalho de Conclusão de Curso de Educação Física (BAHIA; 
SOUZA, 2017, p. 131). 

O PIBID é uma das políticas públicas criadas para correção dos problemas 

relacionados à crise da profissão docente e tem gerado interessantes pesquisas que 

indicam a necessidade de novos estudos para análise dos limites e possibilidades 

deste programa no enfrentamento dos desafios relacionados à formação docente.   

Outra iniciativa do governo brasileiro é o Programa Universidade para todos 

(ProUni), criado pela Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005. Segundo informações 

do MEC, esse programa foi criado em 2004 pelo, então, governo Lula e oferece 

bolsas de estudo integrais ou parciais em instituições privadas de ensino superior 

(BRASIL, 2005B).  

Para participar do programa, os candidatos devem ser egressos de escolas 

de ensino médio da rede pública ou de escolas privadas, desde que comprovem que 

foram contemplados com bolsa de estudo integral. Também são candidatos a bolsa: 

estudantes com deficiência e docentes da rede pública de ensino com efetivo 

exercício no Magistério. Para realização da inscrição o candidato precisa ter 

participado do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e ter obtido mais de 450 

pontos, bem como não ter zerado na redação.  

Apesar de ser um programa não destinado somente para a formação de 

professores, a concessão de bolsas, conforme Figura 9, possibilita a inserção de 

muitas pessoas de baixa renda nas instituições de ensino superior privadas. 

Portanto, o ProUni foi criado como uma política afirmativa32, cujo objetivo é a 

democratização do ensino, especialmente para as classes populares e, como 

contrapartida, na parceria Estado e instituições de ensino superior privadas com ou 

sem fins lucrativos, há isenção de alguns impostos, além do repasse da bolsa de 

estudos.  

 

 

 
                                                           
32

 Políticas desenvolvidas pelo governo, iniciativa privada e organizações sociais sem fins lucrativos 
que tem como objetivo corrigir desigualdades, oferecendo oportunidade a todos. “As ações 
afirmativas no Brasil partem do conceito de equidade expresso na constituição que significa tratar os 
desiguais de forma desigual, isto é, oferecer estímulos a todos àqueles que não tiveram igualdade de 
oportunidades devido à discriminação e racismo” (BRASIL, 2018a). 
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Figura 9 – Gráfico da evolução de ocupação de Bolsas ProUni – 2005-2016. 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela Autora com base nos dados do SisProuni/MEC-2016  (BRASIL, 2017d). 

Os números expressivos do ProUni revelam o impacto do programa na 

formação universitária do país, porém, segundo Costa (2012): 

Desde sua implementação, o Programa vem recebendo uma série de 
críticas. Dentre as principais temos: a relação do Estado com o setor 
privado; o problema da baixa qualidade de ensino oferecido pelas 
IES privadas e a ausência de uma política de assistência estudantil, 
que auxilie esses alunos a concluírem a graduação. A relação do 
Estado com o setor privado da educação é alvo de críticas por parte 
dos segmentos educacionais, em especial, pela ausência de um 
controle maior do funcionamento e na qualidade das IES particulares 
(COSTA, 2012, p. 43). 

 A crítica trazida por Costa (2012) é generalizante. Não podemos afirmar que 

todas as instituições privadas oferecem ensino de baixa qualidade, mas, de fato a 

relação do Estado com o setor privado deve ser de maior controle, especialmente, 

no que tange à qualidade formativa dos cursos de licenciatura. Não basta ter 

educação para todos, mas educação de qualidade para todos, esse é o conceito 

máximo de democratização do ensino.  

Saviani (2014a, p. 1) descreve que o contexto atual de luta pela 

democratização do ensino e defesa da educação pública está cada vez mais 

desafiante, pois enfrenta grandes grupos empresariais que atuam no ensino e 

realizam direta interferência na economia e também na esfera pública. O autor ainda 

adverte que a força da iniciativa privada está traduzida pelos “[...] mecanismos de 

mercado que vêm contaminando crescentemente a própria esfera pública. É assim 

que os movimentos dos empresários vêm ocupando espaços nas redes públicas via 

Ilustração 9: Gráfico da Evolução de ocupação de bolsas PROUNI de 2005 a 2016 
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Undime33 e Consed34, nos Conselhos de Educação e no próprio aparelho de 

Estado”. Considerando a formação de docentes da educação básica pública, o 

ProUni tem pequeno impacto, uma vez que apenas 1% das bolsas atingem o 

professorado, conforme demonstra a Figura 10. 

Figura 10 – Gráfico comparativo entre bolsistas docentes em escolas públicas e 
demais bolsistas. 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela Autora com base nos dados do SisProuni/MEC – 2016 
(BRASIL, 2017d). 

Mesmo o impacto do ProUni sendo pequeno na formação de docentes da 

educação básica pública, como já citado, a maior parte destes concluem o curso em 

instituições privadas. Saviani (2014a) tece sérias críticas sobre essa questão, pois 

compreende que a duvidosa qualidade de ensino de grande parte de tais instituições 

faz com que, de certa forma, a educação básica brasileira torne-se refém do ensino 

privado mercantilizado. O autor compreende que é importante a formação docente 

estar nas mãos das universidades públicas ligando Estados e União no sentido de 

garantir um sólido percurso formativo para aqueles que atuarão nas escolas públicas 

brasileiras.  

Nosso posicionamento é de que as instituições confessionais e comunitárias 

podem também contribuir com importante experiência para enfrentamento da crise 

da profissão docente, considerando o compromisso político-social que assumem de 

acordo com a confessionalidade.   

 

                                                           
33

 Undime – União nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Associação sem fins lucrativos 
que visam à defesa da educação pública com qualidade social. 

34
 Consed – Conselho Nacional de Secretários de Educação. Associação civil sem fins lucrativos 

formada pelos Secretários de Educação dos Estados e Distrito Federal, cuja principal tarefa é, frente 
às políticas públicas do Brasil, promover a melhoria da qualidade da educação básica pública e 
universal. 

Ilustração 10: Gráfico Comparativo entre bolsistas docentes em escolas públicas e demais bolsistas 
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Saviani (2014a) também expressa que existem dois pontos de 

estrangulamento relacionados às condições de trabalho docente, importantes para a 

mudança do panorama da atratividade da carreira: 

O primeiro ponto diz respeito à necessidade de se instituir a carreira 
dos profissionais da educação aumentando significativamente o valor 
do piso salarial dos professores e estabelecendo a jornada de tempo 
integral em uma única escola com no máximo 50% do tempo 
destinado a ministrar aulas. O restante do tempo será destinado à 
preparação de aulas, correção dos trabalhos dos alunos, 
atendimento diferenciado aos alunos com mais dificuldades de 
aprendizagem, além da participação na gestão da escola. O segundo 
ponto consiste na necessidade de criar uma rede pública consistente 
de formação de professores ancorada nas universidades públicas. 
Isso é indispensável para corrigir uma grande distorção do processo 
de formação docente do Brasil que se constitui no outro ponto de 
estrangulamento de todo sistema educacional (SAVIANI, 2014, p. 1). 

Dessa forma, a vontade política para efetiva valorização do Magistério e 

políticas públicas eficientes relacionadas à formação inicial do professor ancorada 

em um projeto de Nação é o primeiro passo para enfrentamento dos sérios 

problemas pertinentes à Educação Brasileira.  

É preciso mudar o panorama das políticas de formação docentes no Brasil, as 

quais sofrem impactos diretos do capitalismo global, também reconhecido como 

capitalismo do neoliberalismo, que se caracteriza pela vigência hegemônica do 

mercado (ALVES, 2013). Esta é uma das causas do crescimento massivo das 

instituições privadas de ensino superior, instituições essas, na sua maioria, 

responsáveis pela formação profissional do país. 

No que tange à formação profissional dos docentes, em consonância com 

Saviani (2014a, p. 37) a “[...] política educacional brasileira, desde o final da ditadura 

(1985) até os dias de hoje se apresenta com as características condensadas nas 

seguintes palavras: filantropia, protelação, fragmentação e improvisação”.  

Para Saviani (2014a), a filantropia está associada à ideia de Estado mínimo, 

que se mantém como elemento regulador, não assumindo para si a 

responsabilidade que lhe cabe. A protelação configura-se pelo adiamento do 

enfrentamento dos problemas de base da educação nacional. A fragmentação 

aparece pela falta de unidade nacional para a consolidação de um sistema de 

educação. Já, a improvisação, apresenta-se por meio das infinitas emendas 

constitucionais, decretos, leis e portarias que atuam de forma paliativa sem, de fato, 

promoverem mudanças necessárias. 
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Essas características, segundo Saviani (2014a), revelam-se na precarização 

da educação pública35 de todo país por meio da estrutura física das escolas e de 

seus equipamentos, das péssimas condições de trabalho dos docentes, dos baixos 

salários, de teorias pedagógicas frágeis que impactam também nos currículos e 

avaliação dos resultados do ensino básico. 

Vivemos em uma sociedade na qual a estrutura de base é a propriedade 

privada dos meios de produção, cujos interesses são antagônicos aos da classe 

trabalhadora, portanto, em concordância com as ideias de Saviani (2014a), a 

educação que interessa aos donos do capital não é a mesma da classe popular. 

Sem o enfrentamento e a luta pela educação pública contra os interesses do capital, 

seremos incapazes de encontrar vias para encarar os problemas da educação 

nacional e, consequentemente, da crise da profissão docente. Um possível caminho 

é uma formação docente crítica que possa auxiliar nesse processo de resistência ao 

imposto por esse sistema. 

Refletindo sobre este breve panorama das políticas públicas de incentivo à 

docência no Brasil, podemos considerar que, por mais interessantes que possam 

parecer, tais políticas pouco têm impactado no sentido de enfrentamento efetivo das 

crises da profissão docente e das licenciaturas, pois têm se mostrado como leves 

atenuantes frente aos sérios desafios impostos pelos nossos tempos.  

Como já apontado neste estudo, inspirando-nos em Saviani (2014b), nas suas 

análises de que as políticas educativas no Brasil são marcadas por descontinuidade 

e não compõem um sólido projeto de nação, podemos afirmar que os grandes 

dilemas são protelados ou improvisadamente enfrentados, isso porque as 

morfologias do capitalismo global interferem diretamente nas tomadas de decisão 

políticas, especialmente aquelas de enfrentamento às crises da educação, profissão 

docente e licenciaturas.  

Segundo Laval (2004, p. 3), “[...] o novo modelo escolar e educativo que tende 

a se impor está fundamentado inicialmente, na sujeição mais direta da escola à 

razão econômica”. Nesse sentido, a educação passa a ser mais uma engrenagem 

no complexo sistema do capitalismo global. Assim, encarar a crise da profissão 

                                                           
35

 A definição de público, nesse contexto, refere-se “[...] o que é comum, pertence a todos, é do povo, 
pelo que se opondo a privado, se mostra que não pertence nem se refere ao indivíduo ou ao 
particular [...] – (SILVA, apud VENANZI; SANDANO, 2014, p. 146)”. “A esfera pública inclui as 
questões da coletividade, que estão para além do indivíduo, da família e dos grupos restritos. O 
público é mais abrangente do que o estatal, pois se manifesta em duas modalidades: público estatal e 
público não estatal” (VENANZI E SANDANO, 2014, p.146). 



93 

docente e das licenciaturas é refletir criticamente sobre o cerne e identificar a causa 

desse problema para reconstrução e transformação do mesmo. Para tanto, o 

primeiro passo de suplementação da crise perpassa pelo enfrentamento do capital e 

pela defesa da educação pública, trazendo o professorado como protagonista dessa 

história. 

Em meio a essa discussão, as instituições comunitárias encontram-se, na 

intersecção entre as instituições públicas e as privadas e podem de alguma forma, 

auxiliar neste processo de resistência e contra hegemonia na busca de um caminho 

novo no processo de formação docente, pois “[...] a educação seria um dos serviços 

de interesse público que visam implementar direitos sociais, mas que não são de 

titularidade estatal exclusiva. Nesse hiato, entram as universidades comunitárias”   

(VENANZI; SANDANO, 2014, p.147). 

As instituições comunitárias são as que não têm fins lucrativos e revertem 

seus resultados para a própria atividade de caráter educacional. Elas têm como 

mantenedoras organizações da sociedade civil ou órgãos públicos. “As 

universidades comunitárias têm vocação pública: estão voltadas para o 

desenvolvimento das comunidades e não para o interesse pessoal ou particular” 

(VENANZI; SANDANO, 2014, p.141). Aliadas e esse perfil, esclarecem os autores, 

também se encontram as instituições confessionais, cuja diferença com as 

comunitárias está na gestão realizada com participação de hierarquia eclesial e 

carregam em sua base identitária valores morais e religiosos ligados ao 

compromisso e à responsabilidade social associada à formação cidadã e não 

apenas para o mercado de trabalho. 

Diante do exposto, “Sob a denominação „universidades comunitárias‟, 

agrupam-se várias instituições: as comunitárias confessionais e as comunitárias não 

confessionais” (VENANZI; SANDANO, 2014, p.144). Ambas carregam, segundo os 

autores, conceito de público de cunho sociológico e não jurídico e para garantia de 

sua legitimidade, com compromisso ético, de transparência na gestão dos recursos 

e de qualidade do ensino, têm garantida avaliação social devido ao importante 

serviço que prestam à comunidade.  

Seguindo essa lógica, as instituições comunitárias, podem contribuir no 

enfrentamento da crise das licenciaturas, criando assim, “[...] um olhar de 

complementaridade, de sinergia entre Estado, a sociedade civil e o mercado. Esse é 

um ponto forte nas melhores políticas e nas recomendações de agências nacionais 
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e internacionais” (VENANZI; SANDANO, 2014, p.153). Essa sinergia sustentada na 

identidade das instituições comunitárias por meio do seu compromisso ético e social 

pode ser um elemento diferencial e alternativo para o enfrentamento da crise das 

licenciaturas.   

Tais reflexões tecidas até aqui nos impulsionam a pensarmos sobre o cenário 

das licenciaturas no Brasil, objeto do capítulo a seguir.  

 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Capítulo III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

Meu primeiro mundo foi o quintal de casa 

com suas mangueiras, cajueiros de fronde quase 

ajoelhando-se no chão sombreado, jaqueiras e 

barrigudeiras. Árvores, cores, cheiros, frutas, que 

atraindo passarinhos vários, a eles se davam como 

espaço para seus cantares. 

O quintal da minha infância vem como se 

desdobrando em tantos outros espaços, não 

necessariamente outros quintais. Sítios em que este 

homem de hoje, vendo em si aquele menino de ontem, 

aprende por ver melhor o antes visto. Rever o antes 

visto quase sempre implica ver ângulos não 

percebidos. A leitura posterior do mundo pode 

constituir-se de forma mais crítica, menos ingênua, 

mais rigorosa.    

[Paulo Freire] 
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3 A CRISE NAS LICENCIATURAS: O CENÁRIO E A PESQUISA 

Como já tratado neste trabalho, as licenciaturas são os cursos de formação 

de profissionais docentes responsáveis pela educação de crianças, jovens e adultos 

da Educação Básica. A última década tem sido marcada por sérias preocupações no 

que diz respeito às licenciaturas. Pesquisas apontam que há uma crise instalada que 

se revela por meio da diminuição do interesse pelo Magistério por parte da 

juventude, escassez de docentes para a educação básica e, principalmente, para o 

ensino médio.  

A Fundação Carlos Chagas (2009) revela que estudos da Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) indicam que a dificuldade de 

atrair os jovens para a profissão docente é realidade em diferentes países e que, 

para um futuro próximo, os professores formados não serão suficientes para cobrir 

aqueles que se aposentarem. A demanda por professores das escolas de educação 

básica é muito grande, porém, dados dos censos escolares da década de 2010 

indicam queda no número de concluintes dos cursos de licenciatura (BRASIL, 

2016a; BRASIL, 2016b). Tais elementos, combinados com o exposto no capítulo 

anterior, permitem-nos inferir a relação existente entre causa e consequência, sendo 

representada respectivamente pela crise da profissão docente e a crise nas 

licenciaturas, sobre a qual passamos a discorrer neste capítulo. 

Ainda, segundo pesquisas da Fundação Carlos Chagas (2009), com base nos 

censos escolares, os cursos de licenciatura menos procurados são: Letras. 

Geografia e Química. As pesquisas apontam que faltam professores de Física, 

Matemática e Biologia para atuarem na educação básica. Esses são fortes indícios 

de crise nas licenciaturas, o que nos leva a analisar e refletir sobre as licenciaturas 

no Brasil (BRASIL, 2016a; BRASIL, 2016b).  

3.1 As licenciaturas no Brasil  

Para que realizemos uma análise dos cursos de licenciatura, é preciso que 

reflitamos sobre os graves problemas que assolam a educação brasileira. De acordo 

com Gatti, Barreto e André (2011), esses problemas se revelam nas políticas 

educacionais, conforme segue: 

[...] políticas educacionais postas em ação, o financiamento da 
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educação básica, os aspectos das culturas nacional, regionais e 
locais, os hábitos estruturados, a naturalização em nossa sociedade 
da situação crítica das aprendizagens efetivas de amplas camadas 
populares, as formas de estrutura e gestão das escolas, a formação e 
atuação dos gestores, as condições sociais e de escolarização de pais 
e mães de alunos das camadas populacionais menos favorecidas (os 
“sem voz”) e a condição do professorado: a sua formação inicial e 
continuada, os planos de carreira e os salários dos docentes da 
educação básica, as condições de trabalho nas escolas (GATTI; 
BARRETO; ANDRÉ, 2011, p. 92-93, grifo das autoras). 

Os elementos destacados no excerto acima estão historicamente presentes 

no cotidiano da educação brasileira, sustentados pelas políticas públicas que atuam 

sempre emergencialmente, perdidas do foco central, pois estão rendidas às 

exigências do capitalismo global.  

Segundo Saviani (1999), a luta pela qualidade na educação pública é histórica 

e vem sendo empreendida em resistência à discriminação educacional, 

especialmente, no que se refere à luta de classes (educação para ricos e para 

pobres). A década de 1990, segundo o autor, foi marcada pelo “emplacamento” do 

neoliberalismo por meio de políticas frágeis, incertas e duvidosas, que combinavam 

discursos de reconhecimento da importância da educação e, ao mesmo tempo, 

imposição da redução de investimentos na área educativa, valorizando a busca pelo 

apoio da iniciativa privada, como se a responsabilidade do Estado pudesse ser 

transferida.  

Engendrar esforços de resistência ao sistema do capitalismo global e sua 

consequente mercantilização da educação nos leva a pensar no quão importante é o 

papel social das instituições de ensino superior na formação do docente para a 

Educação Básica – Licenciaturas, pois a formação inicial é a base para a 

profissionalização docente e, quanto mais crítica e sólida for, mais condições de 

resistência e luta contra a violência do sistema poderá exercer por meio de um 

posicionamento político crítico, sobretudo, quando se considera a importância dos 

docentes na formação de crianças, jovens e adultos e seu papel na sociedade.  

Considerando esse importante papel social dos docentes, Nóvoa (1995), 

destaca: 

As instituições de formação ocupam um lugar central na produção ou 
reprodução do corpo de saberes e do sistema de normas da profissão 
docente, desempenhando um papel crucial na elaboração dos 
conhecimentos pedagógicos e de uma ideologia comum. Mais do que 
formar professores (a título individual), as escolas normais produzem a 
profissão docente (a nível coletivo), contribuindo para a socialização 
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dos seus membros e para a gênese de uma cultura profissional 
(NÓVOA, 1995, p. 18, grifos do autor). 

A formação docente, na sua dimensão política e social, pressupõe uma 

concepção que, segundo Gatti, Barreto e André (2011, p. 93), está para além do 

improviso e precisa ser ressignificada na “[...] direção de superação de uma posição 

missionária”. Nesse sentido, o docente deve assumir um papel de profissional 

reflexivo que, ao confrontar-se com o desafio da ação educativa, constrói soluções. 

Porém, segundo as autoras,  

Na medida em que a maioria dos professores atua nas redes 
escolares públicas, eles estão inseridos em um aparato estatal, com 
estatuto funcional de servidores públicos, portanto sujeitos a uma 
racionalidade burocrática característica desses aparatos, onde, por um 
lado, os controles sobre seu trabalho, a obediência à hierarquia, a 
supervisão, a avaliação etc. Porém, sua atividade é vista também 
como uma missão: a de formar cidadãos, transmitir valores, cuidar, o 
que cria uma tensão de status – “mero funcionário ou missionário 
visionário?” (GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 2011, p. 94, grifo das 
autoras)   

 Tal contradição e ambiguidade influenciam diretamente a profissão docente e 

seu status social, abrindo, assim, espaço para a precarização do trabalho, baixa 

remuneração, péssimas condições para exercer a profissão, carreiras deterioradas, 

criando um ciclo opressivo.  

 Saviani (2014a) considera que as péssimas condições de trabalho do 

professor, que cotidianamente se revelam para a sociedade, impactam no valor 

social da profissão e, consequentemente, na motivação do jovem na escolha da 

carreira docente. Mesmo aqueles que ingressam no ensino superior com o objetivo 

de cursar uma licenciatura, acabam por carregar desestímulo, cujo reflexo aparecerá 

no baixo desempenho escolar. 

Outro aspecto a ser considerado na reflexão sobre a formação do professor 

brasileiro está relacionado à diversidade e desigualdade que existem no país de 

Norte a Sul. O Brasil, por sua dimensão continental, caracteriza-se por uma rica 

diversidade cultural, gerada pela miscigenação de povos e raças presentes nas 

diferentes regiões, porém, historicamente, em paralelo a essa diversidade, há 

marcada desigualdade, em especial de ordem socioeconômica e de relações de 

poder. Ademais, no contexto escolar, a regionalidade é desconstruída e cede 

espaço a um currículo comum homogeneizado para todo território nacional. Quando 

pensamos nas licenciaturas no Brasil, essa desigualdade também se revela no 
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processo de acesso ao conhecimento para a formação profissional docente, bem 

como no processo de construção da identidade do professor. A baixa atratividade da 

carreira docente e, consequentemente, a pouca procura pelas licenciaturas no Brasil 

perpassam, também, por questões relacionadas à diversidade/desigualdade 

nacional.  

O Estado, no processo de construção de políticas públicas de valorização da 

profissão e de formação docente (licenciaturas), não atua no cerne da questão e 

aposta na demanda quantitativa sem atentar para a qualidade formativa oferecida 

pelas instituições de ensino superior, especialmente, cursos que formam docentes 

para atuação na Educação Básica.  

Para Saviani (2014a), é preciso equacionar a formação docente com a 

melhoria da qualidade da educação básica, pois estão intimamente relacionadas 

(formação docente e exercício da profissão). Ainda considerando as reflexões do 

autor, como já apontado neste trabalho, a formação docente deveria estar ancorada 

nas universidades públicas, porém, a grande maioria dos professores da Educação 

Básica são formados pela rede privada, em cursos, muitas vezes, de duvidosa 

qualidade em razão do frágil processo de acompanhamento do Estado.  

 Para a construção do panorama das licenciaturas no Brasil, dados do Censo 

da Educação Superior indicam que em 2015, dos 7.626 cursos de licenciatura, 55% 

foram oferecidos por instituições públicas e 45% por particulares como apresentado 

na Figura 11. 

Figura 11 – Gráfico dos cursos de licenciatura oferecidos no Brasil em 2015 por 
Instituições públicas e privadas. 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela Autora com base nos dados do Censo da Educação de 2015 – MEC. 
(BRASIL, 2016c). 

Podemos observar que a maior parte dos cursos de licenciatura é oferecida 

por instituições públicas, porém, no processo de efetivação de matrículas em cursos 

 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados do Censo da Educação de 2015 – MEC. (BRASIL, 2016) 
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de formação docente, 60% das matrículas são efetivadas nas instituições privadas e 

40% nas instituições públicas. Cabe salientar que o número de vagas ofertadas, 

tanto pelas instituições públicas, quanto pelas privadas, não é preenchido.  

A Tabela 13 apresenta o total de concluintes (2015) em comparação ao total 

de ingressantes (2013). Segundo dados do INEP (2015), apresentados a seguir, 

está havendo uma acentuada taxa de desistência de alunos que se matriculam no 

ensino superior e os cursos de licenciatura acompanham o fenômeno.  

 

Tabela 13 – Comparativo entre ingressantes de 2013 e concluintes de cursos de licenciatura em 2015 
por instituições públicas e privadas no Brasil. 

COMPARATIVO ENTRE INGRESSANTES E CONCLUINTES DE CURSOS DE LICENCIATURA  
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS NO BRASIL 

 
 

TOTAL DE INGRESSANTES 
2013 

TOTAL DE CONCLUINTES 
2015 

BRASIL 469.237 237.819 

Instituições Públicas 153.372 78.941 

Instituições Privadas 315.865 158.877 

Fonte: Tabela elaborada pela Autora com base nos dados dos Censos da Educação Superior de 2013 e 2015 – 
MEC (BRASIL, 2016c). 

Dados do Censo da Educação Superior (2015) apontam que 

aproximadamente 40% dos alunos que iniciam os cursos de licenciatura desistem. O 

gráfico da Figura 12 demonstra essa afirmativa por meio da diferença entre alunos 

ingressantes em 2013 e concluintes de 2015, considerando seis semestres como 

tempo de integralização entre os diferentes cursos de licenciatura. Tal comparação 

entre alunos ingressantes e concluintes das licenciaturas é feita, tendo em vista as 

instituições públicas e privadas nos anos de 2013 e 2015. 

  

Figura 12 – Gráfico comparativo entre total de ingressantes (2013) e total de concluintes nos 
cursos de licenciatura (2015) – Brasil. 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela Autora com base nos dados do Censo  da  Educação  Superior  2013 e 
2015 – MEC (BRASIL, 2016c). 

Os dados indicam que 48,5% dos alunos ingressantes nos cursos de 

licenciatura, em instituições públicas, não concluíram o curso no período de seis 

semestres (tempo de integralização de maior parte dos cursos de licenciatura) e 

Ilustração 12: Gráfico Comparativo entre total de ingressantes (2013) e total de concluintes nos cursos de Licenciatura (2015) – Brasil 

 
 Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados do Censo da Educação Superior 2013 e 2015 – MEC. (BRASIL, ) 
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49,7% não concluíram o curso nas instituições privadas, também no mesmo tempo 

de integralização. Vários podem ser os motivos que levam os licenciandos a não 

conclusão do curso: evasão (por dificuldades financeiras, não identificação com o 

curso ou dificuldade de apropriação dos conteúdos), reprovações, dificuldade em 

realizar estágios obrigatórios dentro do tempo de curso regular, entre outros. Mais 

uma vez, frente a esses motivos citados, agrava-se a ideia da pouca atratividade da 

carreira docente, um ponto importante a se considerar na análise desses dados.  

Para investigar essa questão, apoiamo-nos nas reflexões de Laval (2014, p. 

18), que afirma que, por um tempo, o diploma possibilitou a antecipação de certa 

progressão social e tinha uma força simbólica que representava relativa 

independência e autonomia nas relações de trabalho. Para ele, “[...] a ligação entre 

um bom diploma e um bom ofício aparecia como uma relação necessária em uma 

sociedade de estatutos”.  

Contudo, o neoliberalismo afrouxou a relação entre o diploma e o valor social 

que ele gerava, criando uma degradação do vínculo entre diploma e emprego. Ainda 

segundo Laval (2014), cada vez mais o trabalho se apresenta como uma mercadoria 

dispersando-se, assim, sua dimensão coletiva, fato esse que pode representar um 

dos fatores da pouca atratividade da carreira docente. 

De acordo com a Fundação Carlos Chagas (2009): 

A palavra “carreira” tem origem em carraria, do latim medieval, que 
significa “estrada rústica para carros”. A partir do século XIX o termo 
começou a ser empregado tal qual o conhecemos hoje: a trajetória 
da vida profissional, ofício, profissão que apresenta etapas de 
progressão. Cabe destacar, porém, que o conceito não é estático; 
assim, as carreiras profissionais nas últimas décadas, em 
decorrência das mudanças sociais, vêm também se caracterizando 
pela instabilidade, descontinuidade e horizontalidade, em 
contraposição ao modelo de anos anteriores, quando eram marcadas 
por relativa estabilidade de emprego e de tipo de atividade e 
progressão linear vertical (FUNDAÇÃO, 2009, p. 8). 

As mudanças dos paradigmas emergentes nas carreiras profissionais que 

estão relacionadas ao mundo do trabalho impactam diretamente na escolha pela 

profissão e provocam dilemas, especialmente para a juventude influenciada pelo 

contexto sociocultural em que vivem.  

A escolha profissional está relacionada a fatores intrínsecos e extrínsecos 

que, combinados, levam à decisão de ingresso no curso de licenciatura, 

continuidade ou desistência e, ainda, com relação à escolha da carreira docente. 
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Destacamos entre os fatores intrínsecos a identificação com a profissão, as 

habilidades, entre outros. Entre os fatores extrínsecos, as perspectivas de 

empregabilidade, a renda auferida com o exercício da profissão, o status associado 

à carreira (FUNDAÇÃO, 2009). Esses são alguns dos elementos que, de forma 

contraditória, levam o alunado a escolher a carreira e, posteriormente, a optar pela 

desistência do curso.  

Ponderamos que ao longo do curso, à medida que os alunos se defrontam 

com o conhecimento das vicissitudes ligadas à profissão, há um desencantamento, 

assim apontam as pesquisas da instituição citada. Também é preciso considerar que 

podem estar associados a este processo problemas de ordem financeira, que 

inviabilizam o pagamento de custos diretos e indiretos com sua educação 

(FUNDAÇÃO, 2009). 

De forma contrária, observamos que a sociedade brasileira, em seu discurso, 

veiculado principalmente pela mídia, considera que a educação é importante e deve 

ser tratada como elemento prioritário e urgente pelo poder público. O mesmo 

discurso apresenta-se entre jovens concluintes do Ensino Médio, que reconhecem a 

nobreza da profissão docente, porém, no momento de decidir pela profissão, 

descarta-se a escolha, pois objetiva-se estabilidade financeira e reconhecimento 

social que a cada dia diminui quando se trata dessa profissão. As famílias 

consideram muito importante que existam bons professores, mas desestimulam seus 

filhos, caso a opção pela escolha seja essa (FUNDAÇÃO, 2009).  

Para Laval (2014, p. 20), a contradição na escolha profissional apresenta-se 

entre a “[...] aquisição do saber pelas jovens gerações, as quais pedem estabilidade, 

segurança do valor que se aprende, respeito por uma cultura comum e construção 

de uma personalidade, e as necessidades econômicas, particulares e variáveis”. 

Tais contradições são geradoras de insegurança e acabam por afastar boa parte da 

juventude das experiências do Magistério e da sua importante função social.  

Vale pensar que, ainda segundo o autor, o capitalismo flexível influencia 

diretamente no fenômeno, pois acaba por minar a confiança em longo prazo que é 

estimuladora do engajamento, da disposição e cuidados com o patrimônio cultural 

da profissão e relações de cooperativismo e solidariedade social (LAVAL, 2014).    

Outro aspecto tratado em pesquisas desenvolvidas pela Fundação Carlos 

Chagas (2009) relaciona-se ao perfil dos sujeitos que optam pela profissão docente. 

Na sua grande maioria, são jovens das classes populares C e D. Os estudos 
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apontam forte tendência de que a escolha pela profissão docente se dê mais por 

uma opção de descarte do que por verdadeira opção. Há a crença de que as 

licenciaturas são cursos teoricamente mais fáceis, relativamente rápidos, mais 

baratos e sem grandes exigências acadêmicas, mas que de certa forma possibilitam 

vislumbrar mudança da realidade em que vivem. 

É importante destacar outro aspecto, relacionado ao capital cultural dos 

alunos dos cursos de licenciatura, o que nos leva a refletir a partir dos resultados do 

ENEM estudados pela Fundação Carlos Chagas, 

[...] consolidados nas análises do Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM – INEP/MEC, 2008) são alunos que têm dificuldade com a 
língua, com a leitura, escrita e compreensão de texto, a maioria 
provenientes dos sistemas públicos de ensino, que tem apresentado 
nas diferentes avaliações um baixo desempenho.  Em resumo, trata-
se de alunos que tiveram dificuldades de diferentes ordens para 
chegar ao ensino superior. São estudantes que pelas restrições 
financeiras, tiveram poucos recursos para investir em ações que lhes 
permitissem maior riqueza cultural... E, essa mudança de perfil, 
trouxe implicações para os cursos de licenciatura que estão tendo 
que lidar com um novo background cultural dos estudantes 
(FUNDAÇÃO, 2009, p. 14). 

No mesmo estudo, é ressaltado que a escolha pela profissão docente é um 

canal de esperança para ascensão social. Tal afirmativa dialoga com Laval (2014, p. 

25), quando reflete que vivemos a época em que o capital humano está relacionado 

à doutrina dominante, e vem sendo historicamente constituído. Para o autor, a 

escolha profissional pode ser interpretada como a mobilização de “[...] saberes cada 

vez mais numerosos, sob seu duplo aspecto de fatores de produção e mercadorias”, 

cujo estoque de conhecimento é economicamente valorizável e se incorpora aos 

indivíduos, caracterizando-se como um bem privado que irá se traduzir em 

remuneração. 

Ainda para Laval (2014), a concepção do capital humano supõe que: 

 

[...] a “escolha do ofício” é unidimensional: só importa o rendimento 
que a profissão abraçada proporcionará. Ela negligencia, dessa 
forma, todas as representações de futuro ligadas às condições 
presentes, aos valores transmitidos e às chances percebidas e 
desconhece que a relação com a vida ativa é uma relação que 
compromete tanto uma história pessoal e coletiva quanto as relações 
entre as classes sociais, os sexos e as faixas etárias (LAVAL, 2014, 
p. 27, grifo do autor). 

Assim, a escolha profissional mostra-se utilitarista e diretamente relacionada 

ao retorno do investimento aplicado na formação profissional. Para o autor, há uma 
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diferença de investimentos educativos nas diferentes classes sociais. Quanto mais 

abastado o jovem e sua família, maiores são as chances de prosseguimento nos 

estudos, enquanto que, para os mais pobres, a opção é pelo mercado de trabalho. 

Podemos ponderar que a escolha pelo Magistério seja uma opção para jovens das 

classes populares, em virtude de estes terem pressa pela inserção no mercado de 

trabalho e buscarem por cursos mais acessíveis.   

 Nesse contexto, é interessante também observar a formação docente ligada 

aos cursos de licenciatura quanto ao oferecimento nas modalidades presencial e 

EaD, conforme demonstra a Figura 13, a seguir. 

Figura 13 – Gráfico comparativo entre vagas oferecidas para as licenciaturas e ingressos – Brasil – 2015. 

 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados do Censo da Educação de 2015 – MEC. (BRASIL, 2016) 

Em análise, para os mesmos cursos de licenciatura, se comparados os 

números de vagas oferecidos e seus respectivos índices de preenchimentos nas 

modalidades presencial e EaD, observa-se que a oferta de vagas dos cursos de 

licenciatura da modalidade presencial é menor que da modalidade EaD, porém, 

registra um percentual de preenchimento mais elevado, da ordem de 47%, enquanto 

que na modalidade EaD, que apresenta maior oferta, o índice de preenchimento de 

vagas situa-se em 28,5%. 

Tal fenômeno pode estar diretamente associado ao que temos tratado até 

aqui. Os jovens brasileiros não estão interessados na profissão docente. Segundo 

Laval (2014), vivemos momentos em que nascem as novas indústrias do saber. As 

universidades passam a construir saberes modelados pelo sistema capitalista, cujo 

foco principal é a competição econômica. Nesse cenário, as pesquisas são 

influenciadas pela lógica do mercado, são transformadas em bens e submetidas ao 

regime de propriedade. Como os cursos de licenciatura têm como objeto de estudo 

central a formação humana e o ensino, o que os distancia do capital, diminui o status 

social da profissão e afasta a juventude do desejo pelo Magistério. Porém, a 

Ilustração 13: Gráfico comparativo entre vagas oferecidas para as licenciaturas e ingressos – Brasil/2015 

 
Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados do Censo da Educação de 2015 – MEC. (BRASIL, 2016) 
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contradição sempre se instala e emergem outros movimentos que primam por uma 

formação docente mais ética e integral.  

De acordo com Ghirardi e Klafke (2017, p. 55), nos últimos anos, a educação 

superior brasileira tem assumido novos contornos com o surgimento de grandes 

grupos educacionais da rede privada, os quais têm movimentado bilhões de reais. 

Ainda segundo os autores, “[...] os conglomerados de capital aberto estão em 

processo de expansão. Essa dinâmica se dá não apenas pelo aumento do número 

de cursos, mas também pela incorporação de outras empresas de menor porte”. As 

pequenas instituições de ensino são absorvidas pelos grandes grupos. Frente a tal 

fenômeno, a rede pública e outras instituições de médio porte não têm 

acompanhado esse agressivo movimento de expansão. Os cursos de licenciatura 

também aparecem nesse contexto, conforme expressa a Tabela 14. 

 

Tabela 14 – Comparativo do número de concluintes das licenciaturas nas modalidades presencial e 
EaD – Brasil – 2015. 

COMPARATIVO DO NÚMERO DE CONCLUINTES DAS LICENCIATURAS  
NAS MODALIDADES PRESENCIAL E EaD – BRASIL – 2015 

BRASIL 
PRESENCIAL EAD 

152.794 85.061 

Instituições Públicas 67.364 11.627 

Instituições Privadas  85.430 73.434 

Fonte: Censo da Educação de 2015 – MEC (BRASIL, 2016c). 

 Os dados apontam que as instituições privadas são as que mais têm 

formado docentes para a educação básica no Brasil, tanto na modalidade 

presencial, quanto na modalidade EaD. Ghirardi e Klafke (2017, p. 59; p. 65) 

assinalam que a confluência de vários fatores desenha esse panorama de 

mercantilização do ensino superior. Tais fatores são de natureza demográfica, 

econômica, política e social, com os quais o governo federal contribui ao fixar “[...] 

metas ambiciosas de democratização e acesso ao ensino superior, estimulando 

novas matrículas por meio de programas de financiamento estudantil, como ProUni 

e Fundo de Financiamento Estudantil (FIES)”. Essas medidas acabam tornando 

atrativa a educação superior como um negócio de mercado. Os autores consideram 

que esse setor privado que atua no ensino superior está concentrado nas “[...] 

profissões sociais, educação e saúde” e abrangem todo o território nacional por meio 

do ensino a distância.   

É importante ressaltar, acolhendo as reflexões de Ghirardi e Klafke (2017), 
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que críticas têm sido feitas à ação dos grandes grupos que atuam no ensino superior 

em nosso país. Devido à rápida expansão, coloca-se em risco a qualidade da 

formação docente, considerando-se que, objetivando o lucro, a ação desses grandes 

grupos tem: diminuído custos com professores, aumentado o número de alunos nas 

turmas, padronizado materiais didáticos e ações pedagógicas que desprezam a 

diversidade de saberes do alunado e regionalidade.  

O poderio econômico acaba por absorver a maior fatia do mercado 

educacional superior, muitas vezes, aniquilando instituições de menor porte. Há 

também o risco de “[...] captura do Estado em razão da possibilidade de que as 

controladoras desses grupos sejam capazes de exercer poder de influência sobre as 

políticas governamentais para a educação” (GHIRARD e KLAFKE, 2017, p. 71). Tal 

premissa é preocupante, pois indica que o Estado brasileiro está subserviente ao 

mercado econômico, especialmente no que se refere à educação vista como 

mercadoria, e essa concepção acabará por atingir a Educação Básica, 

comprometendo como consequência a qualidade do ensino. 

O subitem a seguir apresenta o panorama das licenciaturas na região do 

Grande ABC e nos permite conhecer as instituições públicas e privadas que formam 

docentes para as sete cidades. 

3.2 As licenciaturas no Grande ABC 

A região do Grande ABC é composta pelos municípios de Santo André, São 

Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra 

(Figura 14, a seguir). Essas cidades fazem parte da região metropolitana conhecida 

como Grande São Paulo, localizada a sudoeste da capital do estado, e é 

considerada o terceiro polo econômico do Brasil por ter uma grande concentração 

de indústrias (REGIÃO, 2017a; REGIÃO, 2017b).  

De acordo com o Censo de 2010, a região do Grande ABC tem 2.549.135 

habitantes e ocupa 825 quilômetros quadrados de área, sendo São Bernardo do 

Campo a maior cidade, tanto em área, como em população. Trata-se de uma região 

muito conhecida pelo movimento sindical que aflorou no final da década de 1970 e 

que surgiu exatamente devido às relações de trabalho vividas nas grandes indústrias 

presentes na região como: Volkswagen, Scania, Ford, Mercedes-Benz, entre outras 

(REGIÃO, 2017a; REGIÃO, 2017b). 
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Figura 14 – Mapa da região do Grande ABC. 

 

Fonte: REGIÃO (2017a).  

O Grande ABC abriga 1.726 escolas de Educação Básica distribuídas nos 

diferentes segmentos, como informa a Tabela 15. 

Tabela 15 – Distribuição das escolas de educação básica públicas e privadas no Grande ABC.  

ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICAS E PRIVADAS NO GRANDE ABC 

CIDADE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
ENSINO 
MÉDIO 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

TOTAL 

SÃO BERNARDO DO CAMPO  198 99 177 474 
Públicas  146 65 76 287 

Privadas 52 34 101 187 

SÃO CAETANO DO SUL 46 26 38 110 
Públicas 30 14 25 69 
Privadas 16 12 13 41 

SANTO ANDRÉ  226 93 230 549 
Públicas 136 57 59 252 

Privadas 90 36 171 297 

DIADEMA 114 53 53 220 
Públicas 84 35 30 149 

Privadas 30 18 23 71 

MAUÁ 104 46 92 242 
Públicas 80 32 36 148 

Privadas 24 14 56 94 

RIBEIRÃO PIRES 46 22 33 101 
Públicas 38 16 20 74 

Privadas 8 6 13 27 

RIO GRANDE DA SERRA 11 9 10 30 
Públicas 11 9 7 27 
Privadas 0 0 3 3 

Fonte: Tabela elaborada pela Autora com base nos dados do MEC/INEP – 2015 (BRASIL, 2017b). 
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Das 1.726 escolas de educação básica, 1.006 são públicas e 720 são 

privadas, tendo sua maior concentração nas cidades de São Bernardo do Campo e 

Santo André. Esse aspecto está relacionado, entre outros fatos, à densidade 

demográfica, conforme pode ser observado na Tabela 16. 

Tabela 16 – População e densidade demográfica das cidades do Grande ABC. 

CIDADE 
ÁREA 

TERRITORIAL 
POPULAÇÃO 

 2010 
DENSIDADE  

DEMOGRÁFICA 2010 

São Bernardo do Campo 409.532 Km² 765.463 1.869 hab./km² 

São Caetano do Sul 15.331 Km² 149.263 9.736 hab./km² 

Santo André 175.782 Km² 676.407 3.849 hab./km² 

Diadema 30.732 Km² 386.089 12.536 hab./km² 

Mauá 61.909 Km² 417.064 6.741 hab./km² 

Ribeirão Pires 99.075 Km² 113.068 1.140 hab./km² 

Rio Grande da Serra 36.341 Km² 43.974 1.210 hab./km² 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados do IBGE (IBGE, 2017a). 

A conciliação dos dados das Tabelas 15 e 16 indicam que, se considerarmos 

a população das cidades do Grande ABC, apesar de Santo André apresentar um 

número menor de habitantes comparado a São Bernardo do Campo, este tem uma 

maior quantidade de escolas de educação básica, em especial as privadas. No 

ranking por número de unidades escolares desse segmento, Santo André está em 

primeiro lugar, seguido de São Bernardo do Campo, Mauá, Diadema, São Caetano 

do Sul, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.  

No que tange à formação de docentes dessas cidades, analisaremos o 

panorama das instituições de ensino superior que oferecem cursos de licenciatura.  

O mapeamento das sete cidades do grande ABC foi possível por meio do <e-

MEC>, site do governo federal em que são cadastradas instituições de ensino 

superior que unificam a base de dados oficiais. Observamos que as vagas 

oferecidas em cada instituição, em todo o território nacional, estão alocadas na sede 

das instituições e são replicadas para cada município, o que gera números 

grandiosos36.  

Os cursos de licenciatura de São Bernardo do Campo são apresentados na 

Tabela 17. 

 

                                                           
36

 A opção da pesquisadora foi explicitar no corpo do trabalho as tabelas referentes aos cursos de 
licenciatura nas sete cidades como forma de mapeamento das instituições públicas e privadas, 
número de vagas, bem como modalidades e cursos que oferecem (N.A.).  
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Tabela 17 – Instituições de ensino superior e oferecimento de cursos de licenciatura em São 
Bernardo do Campo – 2017 – Parte I. 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E OFERECIMENTO 
 DE CURSOS DE LICENCIATURA EM SÃO BERNARDO DO CAMPO 

INSTITUIÇÃO  LICENCIATURA VAGAS  MODALIDADE 

UNIVERSIDADE PITÁGORAS 
(UNOPAR) 

Artes 17.000 

EaD 

Matemática 17.000 

História 17.000 

Ciências Biológicas 17.000 

Educação Física 17.000 

Geografia 17.000 

Letras/Português 37.520 

Pedagogia 37.520 

Sociologia 17.000 

 
UNIVERSIDADE PAULISTA 

(UNIP) 

Artes visuais 47.880 

EaD 

Ciências Biológicas 47.880 

Filosofia 47.880 

Geografia 47.880 

História 47.880 

Letras/Português 47.880 

Letras/ Português e Espanhol 47.880 

Letras/Português e Inglês  47.880 

Matemática 47.880 

Pedagogia 47.880 

Química 47.880 

Sociologia 47.880 

UNIVERSIDADE CIDADE 
DE SÃO PAULO 

(UNICID) 

Artes 300 

EaD 

Ciências Biológicas  250 

Ciências Sociais 300 

Educação Física 600 

Filosofia 300 

Física 100 

Geografia 300 

História 300 

Letras Português e Espanhol 300 

Letras Português e Inglês  500 

Química 100 

Matemática 300 

Pedagogia 5.000 

Programa especial de Formação 
Pedagógica de docentes – Biologia 

50 

Programa especial de Formação 
Pedagógica de docentes – 
Português 

50 

CENTRO UNIVERSITÁRIO 
INTERNACIONAL 

(UNINTER) 

Artes Visuais 3.000 

EaD 

Filosofia 2.000 

Geografia 2.500 

História 4.000 

Letras 6.000 

Matemática 3.000 

Pedagogia 22.000 

Sociologia 1.000 

Fonte: Tabela elaborada pela Autora com base nos dados do Relatório de Consulta Avançada processado em 
03.11.17. Ministério da Educação – Sistema e-MEC (BRASIL, 2017b). 
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Tabela 17 – Instituições de ensino superior e oferecimento de cursos de licenciatura em São 
Bernardo do Campo – 2017 – Parte II. 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E OFERECIMENTO 
 DE CURSOS DE LICENCIATURA EM SÃO BERNARDO DO CAMPO 

INSTITUIÇÃO  LICENCIATURA VAGAS  MODALIDADE 

UNIVERSIDADE METODISTA 
DE SÃO PAULO 

(UMESP) 

Educação Física 160 

Presencial 

Pedagogia  200 

Ciências Biológicas 80 

Matemática 60 

Filosofia 80 

Letras Português/Inglês 80 

Filosofia 600 

EaD 
Letras Português/Espanhol 1.100 

Pedagogia 1.400 

Ciências Sociais 600 

FACULDADE DE SÃO BERNARDO  
DO CAMPO  

(FASB) 

Ciências 200 

Presencial 

Estudos Sociais 150 
Letras Português/ Espanhol 80 
Letras Português/ Inglês 150 
Pedagogia 250 
Química 200 

UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE 
SÃO PAULO  

(UNIAN – SP) 

Letras Português/Inglês 90 

Presencial 
Letras Português/Espanhol 90 
Pedagogia 90 
Educação Física 360 

UNIVERSIDADE LUTERANA  
DE SÃO PAULO  

(ULBRA) 

Ciências Biológicas 1.000 

EaD 

Ciências Sociais 500 
Física 1.000 
Geografia 1.000 
História 1.000 
Letras Português 1.200 
Matemática 1.000 
Pedagogia 8.000 

FACULDADE DE INTERAÇÃO 
AMERICANA 

(FIA) 

Letras Português/Inglês 125 

Presencial 
Matemática 80 
Pedagogia 200 
Letras/Inglês 125 

FACULDADE DAS AMÉRICAS  
(FAM) 

Pedagogia 2.000 EaD 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE 
MARINGÁ 

(UNICESUMAR) 

Letras Português/Inglês 2.000 

EaD 

Matemática 1.500 
Pedagogia 2.000 
Educação Física 1.500 
Geografia 1.500 
História 1.500 

UNIVERSIDADE ANHANGUERA 
(UNIDERP) 

Educação Física 1.000 

EaD 

Geografia 1.000 
História 1.000 
Letras/Inglês 16.800 
Matemática 1.000 
Pedagogia 16.800 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE  
FEDERAL DO ABC  

 (UFABC) 
Filosofia 50 Presencial 

Fonte: Tabela elaborada pela Autora com base nos dados do Relatório de Consulta Avançada processado em 
03.11.17. Ministério da Educação – Sistema e-MEC (BRASIL, 2017b). 
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Tabela 17 – Instituições de ensino superior e oferecimento de cursos de licenciatura em São 
Bernardo do Campo – 2017 – Parte III. 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E OFERECIMENTO 
 DE CURSOS DE LICENCIATURA EM SÃO BERNARDO DO CAMPO 

INSTITUIÇÃO  LICENCIATURA VAGAS  MODALIDADE 

UNIVERSIDADE SANTO AMARO 
(UNISA) 

História 200 
EaD 

Pedagogia 5.000 

UNIVERSIDADE ANHEMBI 
MORUMBI (UAM) 

História 100 

EaD Letras Língua Portuguesa 400 

Pedagogia 800 

UNIVERSIDADE DO SUL DE 
 SANTA CATARINA 

(UNISUL) 

Pedagogia 300 

EaD 

Informática 150 

Matemática 200 

Programa especial Formação 
Pedagógica de docentes de Filosofia 

100 

CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO  
DE RIBEIRÃO PRETO 

Pedagogia 5.000 

EaD 

História 1.600 

Letras/Espanhol 5.000 

Letras/ Inglês 5.000 

Letras/Português 5.000 

Matemática 1.600 

UNIVERSIDADE METROPOLITANA  
DE SANTOS 
(UNIMES) 

Letras Português/Inglês 1.000 EaD 

FACULDADE ANHANGUERA  
DE SÃO BERNARDO 

Letras Português/Inglês 300 
Presencial 

Pedagogia 300 

Fonte: Tabela elaborada pela Autora com base nos dados do Relatório de Consulta Avançada processado em 
03.11.17. Ministério da Educação – Sistema e-MEC (BRASIL, 2017b). 

Observamos que, em São Bernardo do Campo, no ano de 2017, 19 

instituições de ensino superior ofereciam cursos de licenciatura e a grande maioria 

das vagas estava localizada na educação a distância. Nos cursos presenciais cinco 

instituições atuam com formação docente e 14 os oferecem a distância. Nesse 

quadro contempla-se o Programa Institucional das Licenciaturas (PIL), na UMESP, 

objeto desta pesquisa, ofertado dentre os cursos presenciais. A Pedagogia é o que 

aparece com maior disponibilidade de vagas nas duas modalidades. Das instituições 

apresentadas aqui, 18 são privadas e uma é pública, na qual apenas o curso de 

Filosofia é oferecido.  

Nessa mesma linha de análise, a Tabela 18, a seguir, apresenta como 

enfoque os cursos de licenciatura em Santo André. 

 

 

 

 
************** 
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Tabela 18 – Instituições de ensino superior e oferecimento  de  cursos  de  licenciatura  em  Santo 
André – 2017 – Parte I. 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E OFERECIMENTO 
 DE CURSOS DE LICENCIATURA EM SANTO ANDRÉ 

INSTITUIÇÃO  LICENCIATURA VAGAS  MODALIDADE 

UNIVERSIDADE PITÁGORAS 
(UNOPAR) 

Artes visuais 17.000 

EaD 

Matemática 17.000 
História 17.000 
Ciências Biológicas 17.000 
Educação Física 17.000 
Geografia 17.000 
Letras/Português 37.520 
Pedagogia 37.520 
Sociologia 17.000 

UNIVERSIDADE PAULISTA 
 (UNIP) 

Artes visuais 47.880 

EaD 

Ciências Biológicas 47.880 
Filosofia 47.880 
Geografia 47.880 
História 47.880 
Letras/Português 47.880 
Letras/ Português e Espanhol 47.880 
Letras/Português e Inglês  47.880 
Matemática 47.880 
Pedagogia 47.880 
Química 47.880 
Sociologia 47.880 

CENTRO UNIVERSITÁRIO 
INTERNACIONAL 

 (UNINTER) 
 

Artes Visuais 3.000 

EaD 

Filosofia 2.000 
Geografia 2.500 
História 4.000 
Letras 6.000 
Matemática 3.000 
Pedagogia 22.000 
Sociologia 1.000 

CENTRO UNIVERSITÁRIO 
CLARETIANO (CEUCLAR) 

 

Letras Português 200 

EaD 

Letras Português/Espanhol 700 
Letras Português/Inglês 200 
Química 300 
Filosofia 450 
Ciências Sociais 700 
Computação 200 
Educação Física 1.200 
História 300 
Geografia 300 
Artes visuais 550 
Biologia 400 
Programa especial de formação de 
docentes 

150 

Programa especial de formação de 
docentes de Língua Portuguesa 

150 

Programa especial de formação de 
docentes de Matemática 

400 

Matemática 600 
Música 800 
Pedagogia 1050 

 

Fonte: Tabela elaborada pela Autora com base nos dados do Relatório de Consulta Avançada processado em 
03.11.17. Ministério da Educação – Sistema e-MEC (BRASIL, 2017b). 
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Tabela 18 – Instituições de ensino superior e oferecimento  de  cursos  de  licenciatura  em  Santo 
André – 2017 – Parte II. 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E OFERECIMENTO 
 DE CURSOS DE LICENCIATURA EM SANTO ANDRÉ 

INSTITUIÇÃO  LICENCIATURA VAGAS  MODALIDADE 

UNIVERSIDADE ANHANGUERA 
(UNIDERP) 

Letras/Inglês 16.800 

EaD 

Matemática 1.000 
Pedagogia 16.800 
Geografia 1.000 
História 1.000 
Educação Física 1.000 

 
 
 

UNIVERSIDADE ANHANGUERA  
(UNIAN – SP) 

 
 

Matemática 160 

Presencial 

Pedagogia 560 
Química 160 
Ciências Biológicas 160 
Educação Física 40 
História 80 
Letras Português/Inglês 160 

FACULDADE SANTO ANDRÉ 

Letras -  Espanhol 100 

Presencial 
Letras – Inglês 100 
Letras Português/Inglês 100 
Pedagogia 100 
Matemática 200 

CENTRO UNIVERSITÁRIO  
FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ  

(CUFSA) 

História 140 

Presencial 

Letras 280 
Matemática 210 
Pedagogia 140 
Química 210 
Geografia 140 
Ciências Sociais 140 
Ciências Biológicas 140 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE 
MARINGÁ (UNICESUMAR) 

História 1.500 

EaD 

Letras Português/Inglês 2.000 
Matemática 1.500 
Pedagogia 2.000 
Educação Física 1.500 
Geografia 1.500 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ABC (UFABC) 

Física 40 

Presencial 
Ciências Biológicas 40 
Matemática 40 
Química 40 

UNIVERSIDADE METROPOLITANA 
 DE SANTOS (UNIMES) 

Letras Língua Portuguesa 1000 EaD 

FACULDADE ENIAC Pedagogia 400 EaD 

UNIVERSIDADE BRAZ CUBAS 
(UBC) 

Química  2.000 

EaD 

Ciências Biológicas 2.000 

Matemática 2.000 

História 2.000 

Educação Física 2.000 

Geografia 2.000 

CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO 
DE RIBEIRÃO PRETO  

(ESTÁCIO RIBEIRÃO PRETO) 

Matemática 1.600 

EaD 

História 1.600 

Letras Português 5.000 

Letras Inglês 5.000 

Letras Espanhol 5.000 

Pedagogia 5.000 

Fonte: Tabela elaborada pela Autora com base nos dados do Relatório de Consulta Avançada processado em 
03.11.17. Ministério da Educação – Sistema e-MEC (BRASIL, 2017b). 
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Tabela 18 – Instituições de ensino superior e oferecimento  de  cursos  de  licenciatura  em  Santo 
André – 2017 – Parte III. 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E OFERECIMENTO 
 DE CURSOS DE LICENCIATURA EM SANTO ANDRÉ 

INSTITUIÇÃO  LICENCIATURA VAGAS  MODALIDADE 

 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 

BRASÍLIA (UCB) 
 

Pedagogia 350 

EaD 

Programa Especial de formação 
docente 

350 

Filosofia 350 

Letras Português 200 

FACULDADE ESTÁCIO DE 
 SANTO ANDRÉ  

(ESTÁCIO SANTO ANDRÉ) 
 

Pedagogia 100 Presencial 

CENTRO UNIVERSITÁRIO 
PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL  

(UNIPLAN) 
 

Pedagogia 4.260 EaD 

FACULDADES INTEGRADAS DE  
SANTO ANDRÉ  

(FEFISA) 

Educação Física  
(em descredenciamento 
voluntário) 

375 Presencial 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 
(UNESA) 

 

Filosofia 880 

EaD 

Geografia 880 

História 4.320 

Letras/Espanhol 3.120 

Letras/Inglês 3.560 

Letras/Língua Portuguesa 3.880 

Matemática 3.690 

Pedagogia 6.910 

Sociologia 880 

 
FACULDADES INTEGRADAS 

 CORAÇÃO DE JESUS  
(FAINC) 

 

Educação Artística 40 Presencial 

CENTRO UNIVERSITÁRIO 
ANHANGUERA DE SANTO ANDRÉ 

(UNIA) 

Ciências Biológicas 240 

Presencial 

Geografia 150 

História 150 

Letras Português/Inglês 150 

Matemática 150 

Pedagogia 400 

FACULDADE EDUCACIONAL DA 
LAPA (FAEL) 

 

Letras Português/Espanhol 6.000 

EaD 

Matemática 6.000 

Pedagogia 6.000 

Geografia 6.000 

História 6.000 

Formação de docentes para a 
educação básica 

6.000 

Fonte: Tabela elaborada pela Autora com base nos dados do Relatório de Consulta Avançada processado em 
03.11.17. Ministério da Educação – Sistema e-MEC (BRASIL, 2017b). 

A cidade de Santo André, assim como na educação básica, apresenta o maior 

número de instituições de ensino superior que oferecem cursos de licenciatura (22), 
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sendo que oito são cursos presenciais e 14 cursos EaD. É expressivo o número de 

vagas oferecidas especialmente nos cursos à distância. Vale destacar que, assim 

como em São Bernardo do Campo, apenas uma das instituições de ensino superior 

que oferecem cursos de licenciatura é pública.  

Seguiremos com a apresentação dos dados da Cidade de São Caetano do 

Sul, enunciados na Tabela 19.  

 

Tabela 19 – Instituições de ensino superior e oferecimento de cursos de licenciatura em São Caetano 
do Sul – 2017 – Parte I. 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E OFERECIMENTO 
 DE CURSOS DE LICENCIATURA EM SÃO CAETANO 

INSTITUIÇÃO  LICENCIATURA VAGAS  MODALIDADE 

UNIVERSIDADE CIDADE  
DE SÃO PAULO 

(UNICID) 
 
 

Artes visuais 300 

EaD 

Ciências Biológicas 250 
Ciências Sociais 300 
Educação Física 600 
Filosofia 300 
Física 100 
Geografia 300 
História 300 
Letras/ Português e Espanhol 300 
Letras/Português e Inglês  500 
Química 100 
Matemática 300 
Pedagogia 5.000 
Programa especial de formação 
pedagógica de docentes de 
Biologia 

50 

Programa especial de formação 
pedagógica de docentes de 
Português 

50 

UNIVERSIDADE PAULISTA  
(UNIP) 

Artes visuais 47.880 

EaD 

Ciências Biológicas 47.880 
Filosofia 47.880 
Geografia 47.880 
História 47.880 
Letras/Português 47.880 
Letras/ Português e Espanhol 47.880 
Letras/Português e Inglês  47.880 
Matemática 47.880 
Pedagogia 47.880 
Química 47.880 
Sociologia 47.880 

CENTRO UNIVERSITÁRIO 
INTERNACIONAL (UNINTER) 

Artes Visuais 3.000 

EaD 

Filosofia 2.000 

Geografia 2.500 

História 4.000 

Letras 6.000 

Matemática 3.000 

Pedagogia 22.000 

Sociologia 1.000 

Fonte: Tabela elaborada pela Autora com base nos dados do Relatório de Consulta Avançada processado em 
03.11.17. Ministério da Educação – Sistema e-MEC (BRASIL, 2017b). 
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Tabela 19 – Instituições de ensino superior e oferecimento de cursos de licenciatura em São Caetano 
do Sul – 2017 – Parte II. 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E OFERECIMENTO 
 DE CURSOS DE LICENCIATURA EM SÃO CAETANO 

INSTITUIÇÃO  LICENCIATURA VAGAS  MODALIDADE 

UNIVERSIDADE PARANAENSE 
(UNIPAR) 

Pedagogia 500  
EaD 

 
 
 

Filosofia 500 

História 500 

Letras 500 

Matemática 500 

UNIVERSIDADE ANHANGUERA 
(UNIDERP) 

Letras/Inglês 16.800 

EaD 

Matemática 1.000 

Pedagogia 16.800 

Geografia 1.000 

História 1.000 

Educação Física 1.000 

FACULDADE ANHANGUERA  
DE SÃO CAETANO 

Pedagogia (descredenciamento 
voluntário) 

900 

Presencial 
História (descredenciamento 
voluntário) 

100 

Letras Português/Inglês  
(descredenciamento voluntário) 

100 

FACULDADE DE SÃO CAETANO DO 
SUL 

Letras Português/Inglês 200 

Presencial Pedagogia 150 

Dança  200 

UNIVERSIDADE METROPOLITANA 
 DE SANTOS 

Letras Língua Portuguesa 1.000 EaD 

FACULDADE PAULISTA SÃO 
CAETANO (FAPS) 

Artes Visuais 80 
Presencial 

Pedagogia 240 

UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE 
SÃO CAETANO DO SUL 

(USCS) 

Pedagogia 320 

Presencial Ciências Biológicas 120 

Educação Física 320 

Pedagogia 300 EaD 

Fonte: Tabela elaborada pela Autora com base nos dados do Relatório de Consulta Avançada processado em 
03.11.17. Ministério da Educação – Sistema e-MEC (BRASIL, 2017b). 

 Na cidade de São Caetano do Sul, seis instituições de ensino superior 

oferecem licenciaturas a distância e quatro na modalidade presencial. Dessas 10 

unidades apenas uma é pública municipal. Assim como nas outras cidades, há uma 

expressiva oferta de vagas, especialmente, na modalidade EaD.  

Na Tabela 20 apresentamos os dados do Município de Diadema. 

 

 

 

 

 
************** 



117 

Tabela 20 – Instituições de ensino superior e oferecimento de cursos de licenciatura em Diadema – 
2017 – Parte I. 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E OFERECIMENTO 
 DE CURSOS DE LICENCIATURA EM DIADEMA 

INSTITUIÇÃO LICENCIATURA VAGAS  MODALIDADE 

UNIVERSIDADE CIDADE DE 
SÃO PAULO 

(UNICID) 
 

Artes visuais 300 

EaD 

Ciências Biológicas 250 
Ciências Sociais 300 
Educação Física 600 
Filosofia 300 
Física 100 
Geografia 300 
História 300 
Letras/ Português e Espanhol 300 
Letras/Português e Inglês  500 
Matemática 300 
Pedagogia 5.000 
Química 100 
Programa especial de formação 
pedagógica de docentes de 
Biologia 

50 

Programa especial de formação 
pedagógica de docentes de 
Português 

50 

UNIVERSIDADE PAULISTA 
 (UNIP) 

Artes visuais 47.880 

EaD 

Ciências Biológicas 47.880 
Filosofia 47.880 
Geografia 47.880 
História 47.880 
Letras/Português 47.880 
Letras/ Português e Espanhol 47.880 
Letras/Português e Inglês  47.880 
Matemática 47.880 
Pedagogia 47.880 
Química 47.880 
Sociologia 47.880 

CENTRO UNIVERSITÁRIO 
INTERNACIONAL  

(UNINTER) 

Artes Visuais 3.000 

EaD 

Filosofia 2.000 
Geografia 2.500 
História 4.000 
Matemática 3.000 
Sociologia 1.000 

UNIVERSIDADE METROPOLITANA 
 DE SANTOS 
 (UNIMES) 

Letras Língua Portuguesa 1.000 

EaD 

Pedagogia 1.000 
Matemática 1.000 
Geografia 1.000 
História 1.000 
Letras 1.000 
Química 1.000 
Física 1.000 
Artes  1.000 
Filosofia 1.000 
Ciências Biológicas  1.000 
Ciências Sociais 1.000 
Programa especial de formação 
docente 

1.000 

Música 1.000 

Fonte: Tabela elaborada pela Autora com base nos dados do Relatório de Consulta Avançada processado em 
03.11.17. Ministério da Educação – Sistema e-MEC (BRASIL, 2017b). 
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Tabela 20 – Instituições de ensino superior e oferecimento de cursos de licenciatura em Diadema – 
2017 – Parte II. 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E OFERECIMENTO 
 DE CURSOS DE LICENCIATURA EM DIADEMA 

INSTITUIÇÃO LICENCIATURA VAGAS  MODALIDADE 

UNIVERSIDADE BRAZ CUBAS  
(UBC) 

Pedagogia 6.000 

EaD 

Ciências Biológicas 2.000 

Geografia 2.000 

Educação Física 2.000 

História 2.000 

Matemática 2.000 

Química 2.000 

Letras Português/Inglês 2.000 

UNIVERSIDADE  SANTO AMARO 
(UNISA) 

Pedagogia 5.000 
EaD 

História 200 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
 SÃO JOÃO DEL REI  

(UFSJ) 
Pedagogia 650 EaD 

UNIVERSIDADE PITÁGORAS  
(UNOPAR) 

Letras Português/Inglês 37.520 

EaD 

Pedagogia 37.520 

História 17.000 

Ciências Biológicas  17.000 

Geografia 17.000 

Matemática 17.000 

Artes Visuais 17.000 

Educação Física  17.000 

Sociologia 17.000 

FACULDADE DIADEMA 
 (FAD) 

Educação Física 100 

Presencial 
Pedagogia 100 

Letras Português/Inglês 100 

Matemática 200 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE  
SÃO PAULO  
(UNIFESP) 

Ciências 400 Presencial 

Fonte: Tabela elaborada pela Autora com base nos dados do Relatório de Consulta Avançada processado em 
03.11.17. Ministério da Educação – Sistema e-MEC (BRASIL, 2017b). 

A cidade de Diadema acolhe dez instituições de ensino superior que oferecem 

cursos de licenciatura, dentre elas apenas duas na modalidade presencial e oito na 

modalidade EaD.  O curso de Pedagogia é o mais procurado na área de formação 

docente. Importante evidenciar que dentre as IES destacadas na Tabela 20, nove 

são da iniciativa privada e apenas uma estadual e oferece apenas um curso na 

modalidade presencial.  

Na sequência, apresentamos os números da cidade de Mauá expressos na 

Tabela 21.   

 
 
************** 
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Tabela 21 – Instituições de ensino superior e oferecimento de cursos de licenciatura em Mauá – 
2017.  

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E OFERECIMENTO 
 DE CURSOS DE LICENCIATURA EM MAUÁ 

INSTITUIÇÃO LICENCIATURA VAGAS  MODALIDADE 

UNIVERSIDADE PAULISTA 
(UNIP) 

Artes visuais 47.880 

EaD 

Ciências Biológicas 47.880 

Filosofia 47.880 

Geografia 47.880 

História 47.880 

Letras/Português 47.880 

Letras/ Português e Espanhol 47.880 

Letras/Português e Inglês  47.880 

Matemática 47.880 

Pedagogia 47.880 

Química 47.880 

Sociologia 47.880 

UNIVERSIDADE METODISTA DE  
SÃO PAULO  

(UMESP) 

Letras Português/Espanhol 1.100  
EaD 

 
 

Pedagogia 1.400 

Filosofia 600 

Ciências Sociais 600 

FACULDADE DE MAUÁ  
(FAMA) 

Pedagogia 300 
Presencial 

Educação Física 100 
FACULDADE RENIL DO BRASIL  

(FRB) 
Pedagogia 150 Presencial 

CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO 
 DE RIBEIRÃO PRETO  

(ESTÁCIO RIBEIRÃO PRE) 

História 1.600 

EaD 

Matemática 1.600 

Pedagogia 5.000 

Letras Português 5.000 

Letras Espanhol 5.000 

Letras Inglês  5.000 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE 
MARINGÁ (UNICESUMAR) 

Letras Português/Inglês 2.000 

EaD 

Matemática 1.500 

Pedagogia 2.000 

Educação Física 1.500 

Geografia 1.500 

História 1.500 

UNIVERSIDADE METROPOLITANA  
DE SANTOS  
(UNIMES) 

Pedagogia 1.000 

EaD 

Matemática 1.000 

Geografia 1.000 

História 1.000 

Letras 1.000 

Química 1.000 

Física 1.000 

Artes 1.000 

Filosofia 1.000 

Ciências Biológicas 1.000 

Ciências Sociais 1.000 

Programa especial de formação 

docente 
1.000 

Letras – Língua Portuguesa 1.000 

Fonte: Tabela elaborada pela Autora com base nos dados do Relatório de Consulta Avançada processado em 
03.11.17. Ministério da Educação – Sistema e-MEC (BRASIL, 2017b). 
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 A cidade de Mauá acolhe sete instituições de ensino superior que oferecem 

cursos de licenciatura, dentre elas, apenas duas na modalidade presencial e cinco 

na modalidade EaD. Destaca-se que todas as instituições citadas na Tabela 21 são 

privadas.  

Em continuidade a essa análise, a Tabela 22 apresenta dados de cursos de 

licenciatura oferecidos em Ribeirão Pires. 

Tabela 22 – Instituições de ensino superior e oferecimento de cursos de licenciatura em Ribeirão 
Pires – 2017. 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E OFERECIMENTO DE CURSOS 
 DE LICENCIATURA EM RIBEIRÃO PIRES 

INSTITUIÇÃO LICENCIATURA VAGAS  MODALIDADE 

UNIVERSIDADE PAULISTA 
(UNIP) 

Artes visuais 47.880 

EaD 

Ciências Biológicas 47.880 

Filosofia 47.880 

Geografia 47.880 

História 47.880 

Letras/Português 47.880 

Letras/ Português e Espanhol 47.880 

Letras/Português e Inglês 47.880 

Matemática 47.880 

Pedagogia 47.880 

Química 47.880 

Sociologia 47.880 

 
FACULDADE DE RIBEIRÃO PIRES 

 

Letras/Português e Inglês 100 

Presencial 

Matemática 80 

Educação Física 120 

Letras Inglês 100 

História 80 

Pedagogia 100 

FACULDADE DE SÃO VICENTE 
(FSV) 

Pedagogia 100 EaD 

Fonte: Tabela elaborada pela Autora com base nos dados do Relatório de Consulta Avançada processado em 
03.11.17. Ministério da Educação – Sistema e-MEC (BRASIL, 2017b). 

Ribeirão Pires tem três instituições privadas que oferecem cursos de 

licenciatura e uma delas na modalidade presencial. 

O município de Rio Grande da Serra não tem nenhuma instituição de ensino 

superior, o que nos leva a concluir que os docentes da cidade são formados em 

outras localidades. 

Apresentamos, a partir dos dados coletados, um panorama geral, conforme 

demonstra a o gráfico da Figura 15. 

************** 
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Figura 15 – Gráfico do oferecimento de cursos de licenciatura no Grande ABC – 2017. 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela Autora com base nos dados do Relatório de Consulta Avançada 
processado em 23.09.17. Ministério da Educação – Sistema e-MEC (BRASIL, 2017b). 

O gráfico indica que dos 428 cursos para formação docente que são 

oferecidos no Grande ABC, 81 são oferecidos na modalidade presencial e os 

demais, 347, a distância. Essa demanda de ofertas ocorre, em sua quase totalidade, 

por meio da iniciativa privada nas sete cidades do Grande ABC, pois contamos 

apenas com três instituições públicas.  

Dado relevante a ser considerado está relacionado à superestimação de 

vagas de algumas das instituições que oferecem cursos EaD. As vagas ofertadas 

estão alocadas na sede de cada instituição e o total é replicado para os municípios 

em que estão os polos de apoio presencial.   

Ghirardi e Klafke (2017, p. 55) apontam que houve nos últimos anos, um 

marcado crescimento no número de instituições privadas de educação superior e 

esclarece que “[...] os conglomerados de capital aberto estão em processo de 

expansão. Essa dinâmica se dá não apenas no aumento do número de cursos, mas 

também pela incorporação de outras empresas de menor porte”.  

Os autores esclarecem, também, que tanto a rede pública quanto as 

instituições privadas mais isoladas, como as confessionais, não tem acompanhado 

esse crescimento com a mesma velocidade das demais detentoras do capital. A 

região do Grande ABC expressa esse movimento, quando observamos a quantidade 

de vagas oferecidas por grupos educacionais que enxergam na educação a 

distância um excelente espaço no mercado educacional (GHIRARDI; KLAFKE, 

2017). 
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Considerando as ideias de Ghirardi e Klafke (2017, p. 56), a LDB-9.394/1996, 

no seu artigo 20, possibilitou a entrada da rede privada na educação de capital 

estrangeiro, sem nenhuma limitação para atuação na área, abrindo, assim, espaço 

para grandes grupos educacionais de capital aberto atuar nas escolas brasileiras 

(BRASIL, 1996). Os grupos de capital aberto são definidos “[...] como estruturas 

organizacionais compostas por mantenedoras que se submetem a um mesmo 

controlador, que se constitui sob a forma de „sociedade anônima‟”. Ainda segundo os 

autores, tais grupos são: Anhanguera Educacional S.A, Estácio Participações S.A, 

Kroton Educacional S.A, Ser Educacional S.A, Gaec Educação S.A.  

Ainda para Ghirardi e Klafke (2017, p. 57), existem algumas condições que 

fortalecem o processo de expansão de grupos educacionais: “[...] (a) fatores 

jurídicos; (b) fatores demográficos; c) fatores socioeconômicos; (d) fatores políticos e 

(e) fatores negociais”. Os fatores jurídicos, como já citado, abrem o mercado por 

meio da LDB-9.394/1996, possibilitando, sem limitações, à inserção do capital aberto 

no campo da educação pela rede privada, contribuindo, assim, para a 

mercantilização da educação.  

Os aspectos demográficos, socioeconômicos e políticos também convergiram 

para o processo de expansão desse mercado, considerando a necessidade de 

profissionais graduados para o desenvolvimento do país, aliados ao grande número 

de jovens em fase de escolha e formação profissional que poderiam estar 

matriculados em grandes instituições de ensino. O diploma de ensino superior vinha 

ao encontro do sonho de grande parte da classe popular congregado à plataforma 

política do governo de democratização e acesso ao curso superior. Tudo isso tornou 

o mercado da educação um grande negócio para esses grupos (GHIRARDI; 

KLAFKE, 2017). 

Frente ao panorama apresentado, é relevante buscar pesquisas críticas que 

analisam os grandes grupos educacionais que vêm dominando a educação superior 

do país. A acelerada expansão dessa educação mercantilizada tem desencadeado 

sérios problemas, no que tange à formação docente no Brasil como, por exemplo: 

risco da qualidade do ensino gerado pelos baixos salários pagos aos docentes do 

ensino superior, aliado aos frágeis planos de carreira desse grupo; aumento 

significativo de alunos em sala de aula; padronização pedagógica ferindo o princípio 

da autonomia didática; baixa concorrência devido à força econômica dos grandes 

grupos; influência direta de tais instituições nos órgãos do governo que constroem 
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políticas públicas de formação docente. A gravidade do momento sugere a 

necessidade de fomentar o debate sustentado em pesquisas sérias, que possam 

ponderar sobre avanços e retrocessos vividos pela educação superior brasileira. 

O balanço de riscos e oportunidades mostra, em suma, que 
precisamos falar sobre desenhos de políticas públicas para o ensino 
superior privado, em especial para os grupos educacionais e, dentre 
eles, os de capital aberto. Esse debate, porém, merece ser norteado 
por um equilíbrio entre as diversas posições, sem os maniqueísmos 
que muitas vezes emergem em textos sobre o assunto. O 
aperfeiçoamento da educação brasileira necessita de pluralidade de 
opiniões e de perspectivas que permitam qualificar o debate, 
tornando possível um diálogo aberto e profundo sobre aquilo que 
queremos para o ensino superior (GHIRARDI; KLAFKE, 2017, p. 72). 

   Pensar a formação de professores em uma perspectiva crítica é fundamental, 

especialmente, no sentido de buscarmos caminhos para a qualificação dos cursos 

de licenciaturas e perspectivas de enfrentamento da crise que vivemos.  Nesse 

sentido, a proposta é o estudo de caso do PIL, programa desenvolvido pela UMESP.  

3.2.1 O Programa Institucional das Licenciaturas (PIL) na Universidade 
Metodista de São Paulo 

A Universidade Metodista de São Paulo (UMESP) localiza-se em São 

Bernardo do Campo, cidade do Grande ABC, a sudoeste da região metropolitana de 

São Paulo, identificada juridicamente como Instituto Metodista de Ensino Superior, e 

tem como principal serviço a educação.   

3.2.2  Um pouco de história 

 O ano de 1748 foi um marco na história do Metodismo. Nesse período, foi 

criada na Inglaterra, na cidade de Bath, Sonerest a Kingswood School, fundada por 

John Wesley37, a primeira escola Metodista e, desde então, a vocação educacional 

tem marcado o percurso e faz parte das diretrizes da igreja (UMESP, 2017c). 

 No Brasil, em 1890, na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, instaurou-se no 

Instituto Metodista Grambery a Faculdade de Teologia e, na sequência, outra em 

Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a Faculdade de Teologia do Concílio Regional Sul. 

Outro marco histórico deu-se no ano de 1938, período em que o Concílio Geral da 

Igreja Metodista decide pela unificação dessas duas instituições, cuja sede seria em 

                                                           
37

 Clérigo anglicano precursor do movimento metodista (N.A.). 
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São Paulo. Em 1941, iniciou-se a construção do edifício Alfa, na cidade de São 

Bernardo do Campo, bairro Rudge Ramos. Assim, inicia-se a história da 

Universidade Metodista de São Paulo nos anos de 1942, com a criação da 

Faculdade de Teologia da Igreja Metodista de São Paulo (UMESP, 2008). 

Em 1970, o 10º Concílio Geral da Igreja Metodista aprovou a criação do 

Instituto Metodista de Ensino Superior (IMS), que passou a ofertar os cursos de 

Letras e Pedagogia para formação docente por meio da Faculdade de Ciências 

Humanas. Ainda, na mesma década, o IMS ampliou significativamente o número de 

faculdades e, em 1978, foram criados os Programas de Pós-graduação stricto 

sensu, na área de Comunicação Social, e outro na área de Teologia, que mais tarde 

passou a ser nomeado como Ciências da Religião (UMESP, 2008). 

Em apenas uma década, a Metodista passou a figurar entre as mais 
conceituadas Instituições de Ensino Superior do país. Isso permitiu 
que em 1997, conquistasse o status de Universidade, ampliando o 
número de cursos oferecidos. Atualmente, como instituição 
confessional, a Universidade Metodista faz parte da Rede Metodista 
de Educação que, no Brasil, é integrada por mais de 50 escolas, 
entre elas, duas universidades. Suas ações educativas partem de 
uma concepção cristã de mundo e são guiadas pelas Diretrizes para 
a Educação na Igreja Metodista, principal documento balizador da 
educação metodista (UMESP, 2008, p. 8, grifo da instituição).  

Nos idos de 1980, foram criadas as diretrizes políticas e objetivos para o 

Sistema Educacional Metodista. Esse documento revela a responsabilidade da 

Igreja no campo da educação e seu compromisso com a transformação social, 

elemento que fundamenta a sua missão em “[...] participar efetivamente na formação 

de pessoas exercendo poder de influência e contribuindo na melhoria da qualidade 

de vida, baseada em conhecimento e valores éticos” (UMESP, 2017c). 

Especificamente sobre a educação secular, o documento: “Diretrizes para a 

Educação Metodista38” prevê:  

O ensino formal praticado em nossas instituições não se limitará a 
preparar para o mercado de trabalho, mas, além disso, igualmente 
deverá despertar uma percepção crítica dos problemas da 
sociedade. 

1. As instituições superarão a simples transmissão repetitiva de 
conhecimentos, buscando a criação de novas expressões do 
saber, a partir da realidade expectativa do povo. 

                                                           
38

 UMESP. (1982). Universidade Metodista de São Paulo. Vida e missão: decisões do XIII CONCÍLIO 
GERAL DAS IGREJAS METODISTA E CREDO SOCIAL DA IGREJA METODISTA. 2. ed. Piracicaba, 
SP: UMESP,  1982. 
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2. Terá prioridade a existência de pastorais escolares que atuem 
como consciência crítica das instituições, em todos os seus 
aspectos, exercendo suas funções proféticas e sacerdotal dentro 
e fora delas. 

3. Toda a prática das instituições se caracterizará por um contínuo 
aperfeiçoamento no sentido de democratizar cada vez mais as 
decisões. 

4. Os órgãos competentes farão com que essas diretrizes sejam 
cumpridas em suas instituições. 

5. As instituições participarão em projetos da igreja compatíveis com 
suas finalidades estatutárias atendendo aos fins da Missão 
(UMESP, 1982, p. 41-42). 

E importante observar que a confessionalidade expressa nas diretrizes para a 

educação secular apontam para relações mais democráticas de trabalho e para uma 

educação libertadora não elitizada, implicada com a formação humana e 

compromisso social, o que pode colocar as instituições confessionais em um 

interessante local para formação docente em um projeto de mudança e resistência à 

lógica mercadológica.  

Hoje, a UMESP funciona em três campi39 e conta com estrutura de 118,6 mil 

m2 de área total e 85,2 mil m2 de área construída (Figura 16).  

Figura 16 – Universidade Metodista de São Paulo – campus Rudge Ramos. 

 

Fonte: UMESP (2017a). 

                                                           
39

 Termo utilizado como plural para campus, em língua latina, conforme expressa a “Nota Informativa 
n. 155/2015?CGPG/DDR/SETEC/MEC”, de 4 de agosto de 2015, firmada pela Coordenação-Geral de 
Planejamento e Gestão da Rede Federal (BRASIL, 2015a) – (N.A.). 
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A UMESP possui 141 salas de aula multimídia, 25 salas de aula 

convencionais, 24 laboratórios de informática, 26 laboratórios específicos para os 

cursos, três bibliotecas (uma em cada campus), além de títulos eletrônicos da 

Biblioteca Pearson.  

Abriga oito anfiteatros e um salão nobre com 480 lugares. No edifício Alfa há 

um museu da primeira Faculdade de Teologia Metodista do ano de 1938. No 

campus Rudge Ramos situam-se, ainda, quatro residências tombadas como 

Patrimônio Histórico Municipal. 

A UMESP, como suporte para os cursos de comunicação, tem um canal de 

TV (Tag TV), na plataforma YouTube, e ainda o programa “Campus no Ar”, 

veiculado pela TVT. Como parte de sua estrutura e suporte ao ensino, pesquisa e 

extensão conta com seis estúdios de Rádio e TV; somados a dois de áudio e vídeo, 

uma Redação Multimídia, Agência de Comunicação Integrada e uma Agência de 

Consultoria em Gestão, um escritório de Assistência Jurídica e um Hospital 

Veterinário. 

Também fazem parte da estrutura da UMESP, duas Cátedras: a de Gestão de 

Cidades e a Unesco de Comunicação. Além disso, há uma Policlínica que presta 

atendimento ao público nas especialidades de Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, 

Biomedicina (exames clínicos), Educação Física e Psicologia.  

Em sua infraestrutura há, ainda, um Ginásio Poliesportivo, com piscina 

semiolímpica, duas quadras e ginásio com 1.500 lugares. 

De natureza confessional, empresa filantrópica, sem fins lucrativos, a 

instituição tem Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS) de 

utilidade pública federal, estadual e municipal. Parte dos dados do balanço social da 

instituição referente ao ano de 201440 é expresso na Tabela 23, a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40

 Consta como Instituto Metodista de Ensino Superior por ser a identificação jurídica da UMESP.  Os dados do 
Balanço Social expressos foram os últimos publicados pela Instituição (N.A.). 
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Tabela 23 – Balanço social de 2014 do Instituto Metodista de Ensino Superior. 

DADOS DO BALANÇO SOCIAL DO INSTITUTO METODISTA DE ENSINO SUPERIOR – 2014 

QUALIFICAÇÃO DO CORPO FUNCIONAL 

TOTAL DE DOCENTES 642 

Doutores 127 

Mestres 227 

Especialistas 212 

Graduados 76 

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS 1.104 

Pós-graduados (Especialistas, Mestres e Doutores) 98 

Graduados 368 

INFORMAÇÕES SOBRE ALUNOS 

Número total de alunos matriculados  21.127 

Número de alunos com bolsas integrais 6.080 

Número de alunos com bolsas parciais 3.393 

PROJETOS, AÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PARA A SOCIEDADE 

Assistência jurídica, esporte, cultura e lazer – [em número de beneficiados] 421  

Bolsas filantrópicas – Programa de Ação Afirmativa, ProUni, Programa de Estudantes – 

Convênio de Graduação (PECG), Programa Interno – [em número de beneficiados]. 
4.956  

Atendimento na área da saúde (Policlínica) – [em número de procedimentos realizados] 49.902  

Outras bolsas (Fies, Capes/CNPq, outras – [em número de beneficiados]) 4.532  

Fonte: Tabela elaborada pela Autora com base nos dados apresentados pela Instituição (UMESP, 2014).  

Os dados da Tabela 23 ajudam-nos na construção do panorama institucional 

e revelam parte de sua identidade e natureza. 

A organização administrativa da Universidade Metodista de São Paulo está 

sustentada na reitoria, que supervisiona três coordenadorias: coordenadoria de 

graduação e extensão, de EaD e pós-graduação e pesquisa, além de cinco escolas 

a saber: Escola de Ciências Médicas e Saúde (ECMS), Escola de Comunicação, 

Educação e Humanidades (ECEH), Escola de Engenharias, Tecnologia e 

Informação (EETI), Escola de Gestão e Direito (EGD) e Escola de Teologia (ET). O 

APÊNDICE A apresenta as escolas e seus respectivos cursos, bem como os campi 

e as modalidades em que são oferecidas.  

A Escola de Ciências Médicas e Saúde oferece oito cursos de bacharelado, 

três tecnólogos e um de licenciatura, além de gestar um Programa de Pós-

graduação mestrado e doutorado em Psicologia.  

A Escola de Comunicação, Educação e Humanidades oferece seis cursos de 

bacharelado, sete licenciaturas, seis cursos de licenciatura para licenciados e três 

tecnólogos, além de três programas de pós-graduação mestrado e doutorado nas 

áreas de Educação, Comunicação Social e Ciência da Religião. Também sob a 



128 

égide dessa escola estão o Núcleo de Formação Cidadã41 e a Cátedra/UNESCO 

Metodista de Comunicação42. 

A Escola de Engenharias e Tecnologias oferece três cursos de bacharelado e 

cinco tecnólogos e a Escola de Gestão e Direito é responsável por seis 

bacharelados, 16 tecnólogos e um Programa de Pós-graduação/mestrado em 

Administração.  

A última, Escola de Teologia, oferece o curso de Teologia nas duas 

modalidades presencial e a distância. 

A Figura 17 evidencia os cursos de bacharelado, tecnólogos e licenciaturas 

oferecidos na UMESP. 

Figura 17 – Gráfico dos cursos oferecidos na UMESP.  

 

Fonte: Gráfico elaborado pela Autora com base em informações 
fornecidas pela UMESP (UMESP, 2017d).  

O oferecimento das licenciaturas é pequeno comparado aos de bacharelado e 

tecnólogos. Dentre os oito cursos de licenciatura, podemos encontrar o PIL na 

modalidade presencial, envolvendo os cursos de Ciências Biológicas, Filosofia, 

Matemática e Pedagogia. 

                                                           
41

 O Núcleo de Formação Cidadã é um espaço acadêmico da Universidade destinado a reflexões 
sobre a prática da cidadania, por meio de disciplinas eletivas escolhidas pelos alunos, que se 
incorporam em todos os currículos e marcam a confessionalidade da instituição e seu compromisso 
social (N.A.). 

42
 Cátedra/UNESCO Metodista de Comunicação é parte de uma rede de 30 cátedras de comunicação 

espalhadas pelo mundo, que objetivam refletir, permanentemente, sobre as políticas de comunicação 
em sintonia com as demandas sociais (N.A.) 

Ilustração 17: Cursos oferecidos na UMESP  

 
Fonte: Elaborada pela autora com base em informações dadas pela UMESP disponível em: http://portal.metodista.br/ Acesso em 16/11/2017 
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3.2.3.  A UMESP e a formação docente 

A última década na Universidade Metodista de São Paulo foi marcada por 

séria crise, especialmente para os cursos de licenciatura. O ano de 2009 foi um 

importante período, pois foi aberto e estimulado pela reitoria espaço para discussões 

sobre os problemas de captação de alunos vividos pela instituição, no que tange aos 

cursos de formação docente, considerando o plano e missão da mantenedora frente 

ao compromisso social de formação das novas gerações a partir da educação 

básica brasileira. 

Em 2009, a Universidade oferecia alguns dos cursos de formação docente 

nas modalidades presencial e EaD, os quais são apresentados na Tabela 24. 

Tabela 24 – Licenciaturas oferecidas pela UMESP no ano de 2009 e suas modalidades.  

LICENCIATURAS OFERECIDAS PELA UMESP NO ANO DE 2009 E SUAS MODALIDADES 

LICENCIATURAS  MODALIDADES 

Ciências Biológicas  Presencial 

Ciências Sociais EaD 

Educação Física Presencial 

Filosofia Presencial e EaD 

Letras Português e Espanhol EaD 

Letras Português e Inglês  Presencial  

Matemática  Presencial  

Pedagogia  Presencial e EaD  

Fonte: Tabela elaborada pela Autora a partir de registros de Atas do Grupo de Trabalho que discutia a crise 
das licenciaturas na UMESP. 

Tais cursos começavam a apresentar problemas relacionados à baixa procura 

de alunos ingressantes associados a uma alta evasão, o que motivou os gestores 

institucionais (reitor, pró-reitora e diretores das faculdades) à organização de fóruns 

de coordenadores das licenciaturas para discussões, análise e tomadas de decisão 

na tentativa de reverter o quadro relatado.  

Os encontros objetivavam investigar os motivos da baixa atratividade dos 

cursos de formação docente, além do levantamento de estratégias para a captação 

de alunos, considerando os diferentes perfis dos cursos de licenciaturas.    

O fórum, após muitas discussões, organizou, no primeiro semestre de 2010, 

um documento intitulado: “Pró-política de Licenciaturas na Universidade Metodista 

de São Paulo” (UMESP, 2010), que indica a necessidade de uma política 

institucional de apoio às licenciaturas para enfrentamento de uma crise institucional, 

sabedores, por meio de estudos e pesquisas, de que a crise não é apenas na 
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UMESP, mas tem caráter nacional. A partir desse encaminhamento, nasce o 

“Programa Institucional das Licenciaturas” (PIL), envolvendo um curso por área 

diferente de conhecimento. Assim, representando a área de humanas foram 

escolhidos os cursos de Filosofia e Pedagogia, na área de exatas o curso de 

Matemática, e na área de biológicas o curso de Ciências Biológicas. 

Dentre os cursos participantes do PIL, o mais procurado pelos alunos é o de 

Pedagogia, que estrategicamente foi escolhido para a composição do programa, 

objetivando-se, dessa forma, um apoio financeiro para os demais cursos. Desde a 

criação do PIL, o curso de Pedagogia tem formado duas turmas com mais de 80 

alunos, e compensando, de certa forma, a procura menor pelos outros cursos do 

programa.  

O curso de Licenciatura em Educação Física, de acordo com a legislação 

vigente, encontrou caminhos de manter-se, porque seu projeto pedagógico foi 

organizado de forma a correlacionar licenciatura e bacharelado na modalidade de 

complementação dos estudos, criando sustentabilidade financeira. 

Os cursos de Ciências Sociais (EaD), Letras Português/Espanhol (EaD), 

Letras Português/Inglês (presencial) continuaram a ser oferecidos, mas, desde 2011, 

não mais formaram turmas. A licenciatura em Filosofia (EaD) deixou de ser oferecida 

no vestibular com o objetivo de concentrar a procura no curso presencial, evitando 

concorrência entre as modalidades.    

A Tabela 25 apresenta os cursos de licenciatura oferecidos no ano de 2017, 

para ilustrar o panorama atual das licenciaturas na UMESP. 

Tabela 25 – Licenciaturas disponibilizadas pela UMESP no ano de 2017 e suas modalidades.  

LICENCIATURAS DISPONIBILIZADAS PELA UMESP NO ANO DE 2017 E SUAS MODALIDADES 
LICENCIATURA DURAÇÃO MODALIDADE STATUS 
Ciências Biológicas 

4 anos Presencial Turmas formadas 
Educação Física 
Filosofia 
Matemática 
Pedagogia 
Pedagogia 

4 anos 
EaD Turmas formadas 

Ciências Sociais 
Presencial 

Não formação  
de turmas Letras Português  

2ª Licenciatura em Ciências Biológicas 

18 meses EaD 
Turmas formadas  
em fluxo contínuo 

2ª Licenciatura em Ciências Sociais 
2ª Licenciatura em Matemática 
2ª Licenciatura Letras Língua estrangeira Espanhol 
2ª Licenciatura Letras Língua Portuguesa  
2ª Licenciatura em Pedagogia 

 Fonte: Tabela elaborada pela Autora com base nos dados oficiais UMESP (UMESP, 2017d).  
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Observamos nos dados apresentados na Tabela 25, em comparação com a 

Tabela 24, que a Pedagogia de formação inicial EaD é o único curso de licenciatura 

ainda oferecido de 2006 (ano de seu primeiro oferecimento) até 2017; os demais 

não mais formaram turma e, a partir de 2011, ponto alto da crise das licenciaturas, 

foram descontinuados na modalidade EaD.  

No ano de 2017, o curso de Ciências Sociais passou para a modalidade 

presencial e o curso de Letras Língua Portuguesa, que já existia no presencial, 

tiveram seus projetos pedagógicos modificados seguindo os princípios do PIL, mas 

não formaram turma e nem foram incluídos no programa. Outras mudanças 

ocorreram, dentre elas, a criação dos cursos de segunda licenciatura em Ciências 

Biológicas, Ciências Sociais, Letras Língua Estrangeira: Espanhol, Letras Língua 

Portuguesa, Matemática e Pedagogia que, a partir do ano de 2017, com base na 

Resolução nº 2 (BRASIL, 2015b), foram organizados e oferecidos na UMESP.  

Os cursos de segunda licenciatura têm carga horária de 1200 horas e são 

oferecidos na modalidade EaD. Os conteúdos são trabalhados no Ambiente Virtual 

de Aprendizagem (AVA) e organizados a partir de planejamentos semanais de 20 

horas, que incluem aulas gravadas de 90 minutos em consonância com outras 

atividades para leituras e reflexões sobre as temáticas em pauta na semana, 

organizada pelo professor conteudista/temático com apoio do professor tutor. Ainda 

na composição das horas semanais, os cursos oportunizam momentos síncronos de 

100 minutos de contato direto com o docente responsável pelos conteúdos da 

semana, o que ocorre por meio da Blackboard Collaborate43.  

O modelo pedagógico dos cursos de segunda licenciatura é de aula invertida. 

Os materiais são disponibilizados no AVA – Moodle44 uma semana antes do 

encontro síncrono entre docente e alunos, para enriquecimento e aprofundamento 

dos conteúdos da temática da semana. Esse encontro síncrono representa 

diferencial por seu caráter interativo de troca e socialização de conhecimentos. Vale 

destacar que, nesse modelo pedagógico, o alunado desenvolve as atividades 

propostas pelo curso com autonomia na escolha de dias e horários, não sendo o 

momento síncrono obrigatório. As atividades avaliativas são postadas pelos 

                                                           
43

 BLACKBOARD COLLABORATE – Ferramenta para aprendizagem interativa on-line, por meio da 
qual os docentes e alunos se encontram virtualmente e que possibilita aprofundamento dos 
conteúdos trabalhados na semana (N.A.). 

44
 AVA – MOODLE – Plataforma de aprendizagem a distância utilizada pela UMESP como Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA), espaço esse no qual são disponibilizados todos os materiais 
necessários para o trabalho pedagógico da semana (N.A.).   
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discentes no AVA e o único compromisso presencial dos alunos ocorre nas datas de 

provas presenciais no polo (duas no semestre). 

A proposta foi criar projetos pedagógicos o mais sintonizado possível por 

meio de núcleos comuns, módulos cujos conteúdos são idênticos e necessários para 

todas as licenciaturas, dividindo, assim, os custos entre os seis cursos. São os 

módulos de núcleo comum: Formação Cidadã (20h), Linguagens, Filosofia, 

Educação em Relações Étnico-Raciais e Direitos Humanos (100h) e Educação, 

Inclusão e de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS – 60h). Subtraídas as horas de 

estágio (300h), os módulos de núcleo comum totalizam 20% da carga horária dos 

cursos. Os polos de apoio presencial são necessários apenas para o vínculo com a 

sede e realização das provas. 

Retomando as reflexões sobre o PIL, é interessante pensar nos motivos que 

levaram a instituição à abertura desses cursos em período de crise das licenciaturas, 

com a opção de contemplar apenas quatro cursos presenciais no Programa 

Institucional das Licenciaturas. 

Os cursos de Ciências Sociais e Letras Língua Portuguesa, oferecidos agora 

na modalidade presencial, de tão baixa procura, não conseguem abrir turmas. Existe 

grande empenho por parte das coordenações para que esses sejam incorporados 

no PIL e a expectativa para ampliação do programa com novos cursos é grande. 

Frente ao observado, a partir das tomadas de decisão da UMESP com 

relação às licenciaturas, vive-se um paradoxo. A instituição procura sustentar seu 

discurso confessional missionário por meio de uma proposta libertadora e 

democrática de educação e, ao mesmo tempo, tenta sobreviver no mercado 

educacional cada vez mais dominado por um sistema neoliberal.   

Segundo Laval (2004):  

A escola que antigamente encontrava seu centro de gravidade não 
somente no valor profissional, mas também no valor social, cultural e 
político do saber, valor que era interpretado, de resto, de maneira 
muito diferente segundo as correntes políticas e ideológicas, está 
orientada, pelas reformas em curso para objetivos de competitividade 
que prevalecem na economia globalizada (LAVAL, 2004, p. XIII). 

O modelo empresarial tem dominado a lógica escolar e, de certa forma, a tem 

desfalcado de seus princípios e finalidades. Assistimos na Universidade a esse 

fenômeno. Segundo Laval (2004), a escola, enquanto instituição, vive uma intensa 

mutação que se associa a três tendências: a desinstitucionalização, a 

desvalorização e a desintegração.   
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A desinstitucionalização a coloca como produtora de serviços que perde a 

cada dia sua própria autonomia, estando regida pelos ditames do mercado. A 

desvalorização caracteriza-se como a transmutação dos valores institucionais da 

escola de emancipação política, cultural e social dos sujeitos em valor econômico e, 

a última tendência, a de desintegração, ocorre quando a instituição se envolve na 

incorporação de tendências de mercado como: aluno-cliente, educação-produto, 

forçando, assim, um novo modelo de instituição cada vez mais parecido com o 

empresarial (LAVAL, 2004). 

Nesse sentido, identificamos na UMESP um processo de crise também de 

sua identidade confessional, quando confronta seus ideais de valorização da vida 

humana nos seus aspectos de justiça social, de construção intelectual e estética em 

conflito com as exigências e características da modernidade líquida e com o 

pensamento neoliberal, colocando em tensão, dessa forma, a sua própria missão e 

finalidade. Porém, quando observamos a crise das licenciaturas no contexto 

nacional, constatamos que a UMESP encontrou um interessante caminho de 

enfrentamento para essa problemática. 

O Programa Institucional das Licenciaturas, objeto do próximo capítulo, é uma 

tentativa da UMESP de não abandonar seu importante papel social frente à 

formação humana e exercer sua autonomia universitária em confronto e resistência 

às pressões externas que envolvem sua sobrevivência no meio acadêmico e de 

mercado. De um lado, encontram-se as instituições privadas que visam lucro, pois 

enxergam a educação como negócio e, por outro lado, as instituições públicas, que 

historicamente atendem as classes mais privilegiadas da população brasileira. Em 

meio a esses espaços educativos, estão às instituições confessionais, dentre elas, a 

UMESP que, no contexto nacional de crise das licenciaturas, desenha horizontes 

favoráveis por meio do PIL.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
****************************** 
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                                         Capítulo IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

Nascido no Recife, menino de uma 

geração que cresceu em quintais, em íntima relação 

com as árvores, minha memória não poderia deixar 

de estar repleta de experiências de sombras. 

Marcada por um gosto especial pelas sombras, que 

as gentes nascidas nos tópicos cedo incorporam e 

dele falam como se tivessem nascido com ele. 

 [Paulo Freire] 
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4 O   CASO:    A    PROPOSTA    DESENVOLVIDA   PARA  
ENFRENTAMENTO DA CRISE E SUA IMPLEMENTAÇÃO  

O presente capítulo, cuja abordagem é metodológica, propõe estudo de caso 

descritivo sobre o Programa Institucional das Licenciaturas (PIL) e objetiva, além, de 

historicizá-lo, a fim de delinear o contexto, analisá-lo criticamente para sistematizar a 

experiência vivida pela UMESP como possibilidade de enfrentamento da crise das 

licenciaturas.  

Nesse sentido, apresentamos o PIL e a importância de sua construção 

coletiva, bem como os documentos que o regulamentam. Também procuramos 

responder às seguintes questões-chave: “Como e por que o PIL foi criado?” e como 

ponto central do processo de investigação, “O Programa Institucional das 

Licenciaturas contribui para o enfrentamento da crise das licenciaturas na 

Universidade Metodista de São Paulo?”. Como forma de investigação escolhemos 

trabalhar com estudo de caso. 

4.1 Procedimentos de investigação: o estudo de caso  

O estudo de caso foi escolhido como principal metodologia desta pesquisa, 

porque se dá no âmbito das Ciências Sociais e é uma estratégia que permite 

compreender, segundo Yin (2010), fenômenos organizacionais, como é o caso do 

PIL. Em concordância, Gil (2009, p. xiii) indica que “[...] os estudos de caso mostram-

se muito importantes para o pesquisador interessado em estudar o funcionamento 

de organizações [...]”, especialmente no campo das Ciências aplicadas, como é o 

caso da Educação e suas instituições escolares.  

Stake (1995, apud ANDRÉ, 2008, p.19; p. 33) aponta que existem vários tipos 

de estudo de caso. O mais adequado e, portanto, escolhido para esta pesquisa, é o 

que se denomina “estudo de caso intrínseco”, de natureza qualitativa, que é indicado 

quando há interesse do pesquisador por uma experiência em particular para 

conhecimento de ações específicas. Nesse contexto, dentro do rigor científico, 

conhecer uma política institucional para o enfrentamento da crise das licenciaturas e 

sua singularidade pode levar à reflexão e compreensão do fenômeno, revelar novas 

descobertas ou até confirmar o que se sabe. Segundo André (2008), ainda se 

reconhece como vantagem de trabalhar com estudo de caso a “[...] possibilidade de 
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fornecer uma visão profunda e ao mesmo tempo ampla e integrada de uma unidade 

social complexa, composta de muitas variáveis”.  

É nesse sentido que se propõe o estudo de caso a partir do PIL como uma 

política institucional de enfrentamento da crise das licenciaturas na UMESP, uma 

experiência vivida e sustentada em uma prática de gestão democrática com 

contribuição direta de diferentes agentes relacionados ao problema: reitoria, pró-

reitoria, coordenações de curso e docentes. 

Transformar o programa em objeto de estudo é iluminar a experiência, pois 

como esclarece André (2008): 

Os estudos de caso também são valorizados por sua capacidade 
heurística, isto é, por jogarem luz sobre o fenômeno estudado de 
modo que o leitor possa descobrir novos sentidos, expandir suas 
experiências ou confirmar o que já sabia. Espera-se que o estudo de 
caso ajude a compreender a situação investigada e possibilite a 
emersão de novas relações e variáveis, ou seja, que leve o leitor a 
ampliar suas experiências. Espera-se também que revele pistas para 
aprofundamento ou para futuros estudos (ANDRÉ, 2008, p.34). 

As importantes características dos estudos de caso expressam-se:  

a) pelo delineamento da pesquisa (não se confundindo com estratégia ou 

técnica de coleta de dados);  

b) caráter unitário do fenômeno estudado (no nosso caso, um programa);  

c) investigação de fenômeno contemporâneo (se dá no momento exato de 

realização da pesquisa; o PIL é um programa ativo na instituição 

estudada);  

d) não separação entre fenômeno e contexto; e 

e) estudo de profundidade, além da utilização de múltiplos procedimentos de 

coleta de dados (no nosso caso – entrevistas, questionários e análise de 

documentos). Sua natureza holística se caracteriza na análise do objeto e 

sustenta-se na totalidade e integridade de suas partes (GIL, 2009, p. 7; p. 

8). 

Um importante esclarecimento no introito deste capítulo está relacionado à 

dimensão ética da pesquisa. O nome da Universidade Metodista de São Paulo é 

utilizado, pois nos foi concedido consentimento formal como instituição participante 

da pesquisa, tanto pela reitoria, que na época apostou na construção e 

desenvolvimento do PIL, quanto pelo Comitê de Ética do Programa de Pós-

graduação em Educação. Os sujeitos participantes também autorizaram o uso de 
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seus nomes. Nosso compromisso é de forma responsável trabalhar com os dados 

da instituição e do programa e dos sujeitos com o objetivo de construir conhecimento 

e contribuir para o enfrentamento da crise quiçá em âmbito regional e até nacional. 

4.2 O Programa Institucional das Licenciaturas na UMESP  

O Programa Institucional das Licenciaturas, doravante PIL, é uma política 

institucional criada pela UMESP, em 2011, para o enfrentamento da crise dos cursos 

de licenciatura vivenciada na década de 2010. Como já apontado, a crise 

inicialmente se evidencia pela baixa procura dos cursos de formação docente e tem 

levado muitas instituições a interromperem seu oferecimento. Entretanto, necessário 

se faz compreender o que gera a pouca atratividade para a profissão docente no 

sentido de criar pontos de enfrentamento e resistência para mudança da realidade.  

A iniciativa da UMESP no desenvolvimento do PIL merece uma análise 

cuidadosa, especialmente por sua interface com a crise das licenciaturas no Brasil, 

pois poderá contribuir para reflexões sobre o fenômeno estudado. Na sequência, 

apresentamos o Programa Institucional das Licenciaturas, construindo o contexto de 

sua criação.  

4.2.1 O Comitê das Licenciaturas e a proposição de uma política institucional 
 para as licenciaturas na UMESP 

Foi em meados de 2009, período difícil para os cursos de licenciatura, que 

devido à baixa procura do alunado, foi assinado pelo então Reitor Prof. Dr. Márcio de 

Moraes o “Ato Administrativo n. 52/2009”, que alterou a composição do Comitê das 

Licenciaturas a ser presidido pelo Prof. Dr. Elydio dos Santos Neto, na época, 

coordenador do Programa de Pós-graduação em Educação da UMESP. Faziam 

também parte do grupo a Pró-reitora de graduação, a representante da Avaliação 

Institucional, Assessora Pedagógica da EaD, além dos coordenadores dos cursos de 

Licenciatura em Letras EaD e presencial, Filosofia  EaD e presencial, Ciências 

Sociais EaD, Educação Física presencial, Pedagogia EaD e presencial, Ciências 

Biológicas presencial e Matemática presencial (todos representantes dos cursos  de 

licenciatura que estavam sendo oferecidos pela instituição no período).   

  Era atribuição do comitê: 

 Promover encontros periódicos entre os coordenadores de 
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licenciatura com a finalidade de partilhar experiências e momentos 
de estudo que auxiliem o processo de enfrentamento dos desafios 
presentes. 

 Dar continuidade ao processo permanente de construção 
identitária dos cursos de licenciatura. 

 Definir diferenciais para o oferecimento de nossos cursos de 
licenciatura de modo especial na região do Grande ABC. 

 Dinamizar o processo dos estágios diante da nova legislação e 
das necessidades de cada curso. 

 Incentivar parcerias e convênios dos cursos de licenciatura com 
diferentes instituições, mas de modo especial com as secretarias 
de educação das prefeituras do Grande ABC (UMESP, 2009). 

O Ato Administrativo entrou em vigor no dia 10 de novembro de 2009 e, a 

partir daí, foram organizadas reuniões denominadas “fóruns das licenciaturas”. De 

caráter reflexivo e analítico, os fóruns das licenciaturas, assim nomeados pelo 

comitê, eram os espaços de trabalho do grupo que se caracterizavam como 

encontros permanentes para discussão dos problemas vivenciados pelos cursos de 

licenciatura e análise de documentos sobre as licenciaturas no país, no sentido de 

fundamentar a análise do fenômeno à luz das pesquisas empíricas realizadas sobre 

a temática. Tais fóruns culminaram na construção do “Documento Pró-Política de 

Licenciaturas na Universidade Metodista de São Paulo” (UMESP, 2010), assinado 

por todos os membros, incluindo dois novos nomes, devido à troca de coordenação 

dos cursos de Educação Física e Filosofia, no dia 23 de junho de 2010, e entregue 

ao Conselho Universitário (CONSUN), na mesma data. 

Como primeiro tópico, tal documento apresenta um panorama das 

licenciaturas no ano de 2009. Indica que os principais motivos que levam à 

diminuição da procura por vagas em cursos de licenciatura, são: baixos salários 

pagos aos professores; crise de identidade do profissional docente; e diferenças nas 

linguagens entre professores e alunos, causadoras da indisciplina, e que prejudicam 

a ação pedagógica. Também é apresentado como motivo: despreparo de muitas 

agências formadoras; adoecimento docente; e reformas curriculares exigidas por 

políticas neoliberais de globalização, que se estranham frente aos processos de 

construção coletiva e que acabam por perder-se na superficialidade gerada pelo 

pouco tempo para as mudanças. 

Como segundo tópico, apela à responsabilidade da Universidade Metodista 

nesse contexto e diante dos problemas geradores da crise da profissão. Aponta que 

os principais desafios para a universidade do século XXI estão relacionados à 
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qualidade do ensino e, ao mesmo tempo, à responsabilidade das instituições de 

ensino superior junto à formação dos professores da educação básica, pois “[...] a 

universidade brasileira tem de ser parte integrante do processo de educação do 

povo brasileiro, a começar do ensino básico, e não apenas de seus próprios alunos 

do ensino superior” (BUARQUE, 2003, p. 36). O autor afirma, ainda, que a 

contribuição das IES para a educação básica poderá estar relacionada à formação 

continuada de professores, oferecimento de cotas e ampliação de vagas para 

docentes, redução das mensalidades, além de provocar que demais cursos das 

instituições (bacharelados e tecnólogos) considerem seu papel na educação como 

compromisso social.  

Inspirado em Buarque (2003), o documento propõe consonância da UMESP 

às políticas públicas federais de enfrentamento à crise das licenciaturas como UAB, 

PARFOR e PIBID, e afirma: 

No que pesem os limites políticos e administrativos desses projetos e 
sua restrição às universidades públicas e confessionais, há que se 
reconhecer que são uma resposta concreta aos desafios brasileiros 
da formação de professores e, portanto, das licenciaturas (UMESP, 
2010, p. 4). 

Outro importante argumento presente no referido texto está relacionado à 

confessionalidade da UMESP como resgate à sua missão e histórico compromisso 

de participação em pensar e responder aos problemas da sociedade nos seus 

diferentes aspectos (políticos, sociais, econômicos, culturais), sempre em defesa da 

ética e da vida humana. Tal missão está documentada nos cânones da Igreja 

Metodista, cuja tarefa não se limita em formar para o trabalho, mas sim desenvolver 

uma percepção crítica dos problemas da vida em sociedade. Nessa missão também 

se expressa o compromisso de ultrapassar a ideia de transmissão do conhecimento, 

identificando o ser humano no protagonismo da vida em construir novos 

conhecimentos (UMESP, 1982). 

Relacionado a essas ideias, o instrumento propõe a construção de uma 

política institucional de enfrentamento da crise das licenciaturas. Uma política de 

formação de professores que se expresse: 

[...] não apenas fruto da necessidade de uma contingência do 
momento, mas de um compromisso da Universidade Metodista com 
a „educação secular‟ no sentido de fermentá-la com sua visão de 
mundo e seus valores no esforço por construir um mundo que seja 
mais coerente com os fundamentos filosóficos e teológicos que dão 
sustentação  às  instituições  educativas  metodistas (UMESP, 2010, 
p. 5). 
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O comitê das licenciaturas evidencia no documento que nos últimos vinte 

anos o papel das coordenações de curso tem mudado. No passado, as 

coordenações limitavam sua atuação aos aspectos pedagógicos dos cursos, tendo 

ficado a dimensão administrativa a cargo de outras instâncias da instituição. Com o 

passar do tempo, a UMESP foi desenvolvendo novos caminhos administrativos e o 

caráter do trabalho dos coordenadores de curso foi mudando e agregando outras 

tarefas mais de caráter burocrático, como acompanhamento da evolução de oferta e 

demanda de matrículas, perfil do alunado, comparativo de índices de evasão e 

desempenho acadêmico em confronto com o resultado de outras instituições, 

estratégias de adequação do curso para captação de novos alunos, etc.  

Observações realizadas pelo comitê das licenciaturas e estudos acadêmicos 

indicavam uma curva decrescente no número de matrículas nos cursos de 

licenciatura, fenômeno esse presente em todo o território nacional e também na 

UMESP, o que em um raciocínio linear45 (os cursos de bacharelado, tecnólogo e 

licenciaturas eram tratados da mesma forma no processo de captação de alunos), 

levaria à extinção dos cursos de licenciatura, porém, o compromisso social de uma 

universidade confessional precisava ser considerado nesse balanço. A ausência de 

uma política própria para as licenciaturas acabava por não considerar o perfil do 

alunado das licenciaturas e a especificidade dos cursos, o que afastava ainda mais 

os poucos interessados pelos cursos. 

Sobre o perfil dos alunos das licenciaturas, o documento relata:  

[...] uma parte dos nossos alunos são professores já formados, no 
caso dos cursos de Pedagogia e Ciências Sociais; outra está no 
ensino médio, mas no curso noturno, pela própria faixa etária e 
condição do aluno trabalhador; há também aqueles que estão nas 
escolas de idioma, tanto professores, com certificações de 
proficiência em língua estrangeira, mas sem o diploma de 
licenciatura em Letras, como alunos de língua inglesa ou espanhola, 
além de intercambistas brasileiros recém-chegados de países de 
língua inglesa; e, ainda, em alguns cursos, um perfil constituído, em 
sua maioria, por pessoas mais velhas, com baixa renda, inseridas no 
mercado de trabalho e que estão longe dos bancos escolares há 
algum tempo e veem na EaD   uma oportunidade de realização do 
desejo de estar em uma universidade ou de obter uma nova 
graduação (UMESP, 2010, p. 8). 

                                                           
45

 No período em que foi redigido o Documento Pró-Política de Licenciaturas na UMESP (UMESP, 
2010), havia um órgão na instituição de Gerência de Captação de Alunos – GECAP, que trabalhava 
com planos e metas para atrativo do alunado e não existia nenhum plano de ações específicas para 
as licenciaturas, evidenciando a ausência de vontade política no fortalecimento dos cursos, daí a 
lógica linear no trato com os números de matrículas (N.A.).   
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 O comitê das Licenciaturas constatou que o plano estratégico da GECAP não 

considerava o perfil desse alunado, pois tal gerência tinha uma forma padrão de 

atuação e não chegava ao público possivelmente interessado na formação docente, 

tanto da modalidade presencial, quanto da modalidade EaD. Também concluíram 

que as peças promocionais46, por serem padronizadas, não atingiam todos os 

públicos. Porém, é necessário indicar que o problema da curva decrescente das 

matrículas dos cursos de licenciatura tem sua gênese na crise da profissão docente, 

não apenas em planos de marketing desenvolvidos pela UMESP, o que não exime a 

falha estratégica da instituição. A implantação de uma política institucional das 

licenciaturas poderia ajudar a melhor definir os focos de divulgação dos cursos e, 

consequentemente, a refinar a sensibilização dos possíveis alunos para a formação 

docente. 

Frente ao exposto no Documento Pró-política de Licenciaturas da UMESP 

(UMESP, 2010), algumas questões foram sugeridas à instituição para inicialmente 

ajudar a pensar sobre a política institucional de formação docente, a saber: 

1. Tendo em vista os fundamentos “Vida e Missão”, PDI e PPI, qual a 
importância que as licenciaturas têm no projeto de universidade 
que se defende?  

2. Considerando o ideal desejado e o realmente vivido nas 
licenciaturas, qual o diagnóstico atual das mesmas? (avanços, 
limites, necessidades). 

3. Como definir as áreas de licenciaturas a serem priorizadas? 
Todas? Algumas? Quais os critérios de escolha? 

4. Que princípios pedagógicos deverão reger a constituição curricular 
das licenciaturas, considerando-se também a experiência 
acumulada com a recente reorganização curricular das 
graduações dessa universidade? 

5. Que princípios administrativo-financeiros deverão reger a gestão 
das licenciaturas (número de vagas, valores das mensalidades, 
processos de captação de alunos, bolsas)? 

6. Que serviços as licenciaturas poderão prestar, tendo em vista não 
apenas a formação profissional dos alunos, mas também 
colaborar com a sustentabilidade47 dos cursos?   

7. Que princípios devem reger os convênios e acordos de parceria 

das licenciaturas?  (UMESP, 2010, p.10-11). 

                                                           
46

 Dinâmicas e materiais utilizados para divulgação dos cursos da instituição sem nenhuma 
diferenciação. Portfólio padrão (N.A.). 

47
 “O termo sustentabilidade está relacionado não só aos aspectos econômicos dos cursos de 

licenciatura. Ao apresentar a ideia queremos nos referir ao conjunto de aspectos que possibilita a um 
curso constituir-se de modo viável ao longo do tempo: aspectos econômicos, formativos, relacionais, 
relativos às condições materiais de trabalho, comunicacionais, curriculares, de construção de 
respostas inovadoras, de divulgação etc.” (UMESP, 2010, p.11). 
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 Essas importantes questões fundamentam o PIL. No dia 15 de setembro de 

2011, por intermédio da Resolução CONSUN nº 30/2011, foram aprovadas as 

Diretrizes para Elaboração dos Projetos Pedagógicos e organização das matrizes 

curriculares dos cursos do Programa Institucional das Licenciaturas (UMESP, 2011). 

4.2.2 O Programa Institucional das Licenciaturas: diretrizes para a elaboração 
dos projetos pedagógicos 

O PIL é uma política institucional que contempla as diretrizes para a educação 

da Igreja Metodista, o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI) e dá subsídio a quatro cursos na modalidade 

presencial, no período noturno, sendo eles: Ciências Biológicas, Filosofia, 

Matemática e Pedagogia, com oferecimento de 40 vagas para cada um.  

As Diretrizes para a Elaboração dos Projetos Pedagógicos das Licenciaturas 

contemplam proposta de reorganização curricular com ênfase na sustentabilidade 

em diferenciadas práticas de ensino com integração na pesquisa e projetos de 

extensão, na utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação e novas 

formas de organização das turmas por meio de módulos de núcleo comum48.  

Tal documento fundamenta-se em princípios vistos como pontos de referência 

e diretrizes para o PIL, tais como: valores institucionais; futuro profissional e carreira; 

conhecimento da realidade; marcos regulatórios para padrão de qualidade; 

integração; pilares do processo de aprendizagem: pesquisa-ensino-extensão; 

flexibilidade; diversificação dos processos de ensino-aprendizagem; produção de 

aprendizagem no processo educativo; educação e tecnologia; pedagogia da 

inclusão; sustentabilidade, o bem comum e a confessionalidade. Explicitaremos 

cada princípio a seguir. 

Os valores institucionais estão marcados por um perfil humanista de 

formação docente que:  

[...] considera o ser humano como sujeito individual e coletivo, capaz 
de se desenvolver na história, a partir de suas contradições em 
direção à promoção da vida, com dignidade e qualidade para todos – 
em um ambiente cultural dominante na sociedade que não os 
pressupõe ou que os admite apenas de forma marginal, retórica e 
declaratória, submetendo-os à lógica da competição excludente e 
predatória (UMESP, 2011). 

                                                           
48

 Os módulos de núcleo comum são campos de integração entre os quatro cursos envolvidos. 
Espaço de encontro em que há troca simbólica entre as diferentes áreas do conhecimento presentes 
no PIL (N.A.). 
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Valores esses devem ser trabalhados e expressos por meio da incorporação 

da: “[...] cooperação, solidariedade, responsabilidade social e futuro de vida no 

nosso planeta” (UMESP, 2011). Nessa premissa, busca-se o desenvolvimento da 

consciência dos limites da realidade e tensões de uma instituição confessional 

incorporada no seio do capitalismo global.  

   Também como princípio, o futuro profissional e carreira fundamenta ações 

formativas que desenvolvam competências e habilidades no futuro professor, não de 

adaptação ao sistema instalado, mas incentivando uma postura crítica, com 

posicionamento político, criativo e de compromisso com a transformação (UMESP, 

2011). 

 Conhecimento da realidade é outro fundamento das ações do PIL, que 

propõe a perspectiva da residência pedagógica49 para reconhecimento das 

demandas sociais regionais, que desafiam o alunado a aprender, na prática, a 

refletir sobre a realidade e seus problemas associando elementos teóricos e práticos 

no processo formativo (UMESP, 2011). 

 Os marcos regulatórios para o padrão de qualidade são fontes fundantes 

para a organização do PIL, a exemplo das “[...] Diretrizes Curriculares Nacionais, os 

indicadores de qualidade de ensino, as recomendações advindas de órgãos distintos 

(internos e externos)” para manutenção de um padrão de qualidade sustentado na 

análise atenta das sistemáticas avaliações institucionais, além daquelas para 

reconhecimento de curso, renovação e recredenciamento institucional desenvolvidas 

pelo MEC  (UMESP, 2011). 

 Como ponto central dos fundamentos do PIL está o princípio de integração, 

que visa tentar superar a fragmentação dos conhecimentos, propondo a religação e 

a articulação de saberes, prevalecendo, assim, a reflexão e a compreensão dos 

conteúdos. Há também nesse princípio a ideia de integrar as licenciaturas de 

diferentes áreas a partir da proposta de construção do perfil docente. 

 Como universidade, as ações pedagógicas sustentam-se nos pilares do 

processo de aprendizagem: pesquisa – ensino – extensão. O PIL na sua 

estrutura compreende a indissociabilidade desses pilares, levando o aluno à prática 

da aprendizagem significativa em campo, valorizando o domínio da ação profissional 

contextualizada, de forma a construir caminhos de enfrentamento das contradições 

                                                           
49

 No ano de 2011 quando foi criado o PIL, já falávamos da Residência Pedagógica como espaço de 
exercício da práxis. Seis anos depois, o MEC lançou o Programa de Residência Pedagógica como 
uma das políticas de formação de professores da Educação Básica (N.A.).  
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nos nossos tempos presentes na vida social e, consequentemente, na escola. 

A flexibilidade é outro princípio a ser contemplado nos Projetos Pedagógicos 

dos cursos de licenciatura e está relacionada à estratégia de flexibilização curricular 

nas distintas ênfases formativas; na organização e hierarquização do currículo na 

formação de profissionais que se adaptam rapidamente ao mercado de trabalho. Ao 

mesmo tempo em que se prepara o profissional para o mercado de trabalho, é 

importante construir espaços de formação geral, cidadã e mais humanizada ligadas 

à responsabilidade social. Há uma tendência de mudanças curriculares nos tempos 

atuais que estão associadas à “[...] reestruturação produtiva do capitalismo global, 

particularmente à acumulação flexível e à flexibilização do trabalho” (UMESP, 2011). 

Nesse sentido, para enfrentamento dessa contradição, propõe-se o PIL, cujo 

currículo prioriza a formação docente com uma abordagem mais crítica para atuação 

na Educação Básica. 

Também como princípio se prevê, nas diretrizes para elaboração dos Projetos 

Pedagógicos dos cursos de licenciatura, a diversificação dos processos de 

ensino-aprendizagem, considerando que esses devem extrapolar os limites da 

sala de aula. Os projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura valorizam a 

interação e as descobertas e compreendem que a aprendizagem está relacionada à 

dinâmica da vida, além de pensar e propor novos procedimentos de avaliação mais 

significativos em consonância a esses princípios.  

A produção de aprendizagem no processo educativo é outro elemento a 

ser contemplado nos Projetos Políticos Pedagógicos dos cursos de licenciatura, pois 

está atrelada a ela a ideia de construção do conhecimento e aprendizagem 

significativa. Na sua concepção, a relação entre docentes e alunos é horizontalizada 

com participação ativa de todos os envolvidos no processo de aprendizagem.  

O aluno ativo prevê uma nova visão de ser, uma vez que defrontar-
se-á com o ensino de forma crítica e reflexiva de tal modo que 
possamos incentivar a formação de professores capazes de 
transformar a realidade e o mundo. O papel do professor, portanto, é 
de suma importância, a fim de melhor orientar a construção do 
conhecimento (UMESP, 2011, grifo do documento). 

Observamos, nessa abordagem, que o papel formativo dos cursos é muito 

mais do que de transmissão de conhecimentos e está associado ao ideário de 

protagonismo e autoria, pois se considera o ser humano, sujeito histórico. 

A marca da contemporaneidade está associada ao binômio educação e 

tecnologia. Devido aos avanços tecnológicos presentes na sociedade, 
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especialmente, pela sua influência na comunicabilidade entre as pessoas, ao pensar 

o PIL, necessário se faz contemplar essas mudanças dos nossos tempos, pois 

“Compreendendo a educação como um ato de formação de si mesmo e do outro, 

podemos pensar na utilização da tecnologia dentro dos processos educativos” 

(UMESP, 2011). Nesse sentido, o uso da tecnologia é visto como um caminho para 

a produção de conhecimento e conteúdos e divulgação de trabalhos, ampliando a 

ação educativa para além dos muros da escola. Esse princípio também é 

contemplado na proposta de formação para a docência na EaD presente no 

programa. 

Outro princípio que transversaliza o Programa Institucional das Licenciaturas 

está relacionado à pedagogia da inclusão. Ao pensar a relação entre ensino e 

aprendizagem e formação docente, é necessário considerar a diversidade e a 

inclusão de alunos com deficiência nos cursos de formação docente. “Nesses 

termos a acessibilidade (física, comunicacional e atitudinal) também será um 

indicador para a gestão dos cursos” (UMESP, 2011). O PIL garante projetos 

didáticos que considerem a flexibilidade curricular, acesso e permanência do 

alunado com deficiência nos cursos, tendo como ênfase a autonomia no espaço 

universitário.  

A sustentabilidade, o bem comum e a confessionalidade são princípios 

indicados como diretrizes ao PIL, porque estão intimamente ligados à missão e 

identidade da UMESP e também transversalizam todos os Projetos Pedagógicos 

dos cursos de licenciatura, considerando que “[...] a preocupação com as questões 

ambientais, econômicas, sociais e culturais é um compromisso docente importante” 

(UMESP, 2011), fundamentalmente necessária para a formação cidadã de futuros 

professores. 

Nas Diretrizes para elaboração dos Projetos Pedagógicos e organização das 

matrizes curriculares dos cursos do PIL conceituam-se os projetos pedagógicos 

como importantes instrumentos que refletem a identidade dos cursos e estabelecem 

horizontes, parâmetros, definem objetivos e metas no sentido de organizar as ações 

formativas na construção do perfil do egresso (UMESP, 2011).  

Os PPC são criados e organizados pelos colegiados e Núcleos Docentes 

Estruturantes dos cursos com participação direta dos docentes dos cursos e, depois 

de aprovados nessa primeira instância, encaminhados e analisados pelos Conselhos 

de Faculdades. Alguns documentos são necessariamente utilizados por esses 
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órgãos colegiados para a elaboração dos projetos pedagógicos das licenciaturas, a 

saber: 

 Documentos norteadores da mantenedora: “Plano para a Vida e 
Missão da Igreja Metodista” e “Diretrizes para a Educação na 
Igreja Metodista”. 

 Orientações fixadas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
nacional nº 9394/1996. 

 Plano Nacional de Educação vigente. 

 Diretrizes Curriculares para as licenciaturas na Metodista. 

 Projeto Pedagógico da Universidade Metodista de São Paulo – 
2008-2012. 

 Estatuto e Regimento Geral da Universidade Metodista de São 
Paulo e seus respectivos regulamentos. 

 Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade Metodista 
de São Paulo (PDI 2003-2013). 

 Objetivos da área, da faculdade e do curso, deliberados e 
aprovados pelos colegiados competentes. 

 Fundamentos do Planejamento Estratégico da Universidade 
Metodista de São Paulo.  

 Avaliações Institucionais externas e internas: manuais e 
resultados. 

 Demais normas legais aplicáveis (UMESP, 2011). 

Como diretrizes deve constar dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de 

Licenciatura a carga horária mínima que é definida pelas Diretrizes Nacionais 

específicas de cada curso, além dos padrões de qualidade esperados pelo MEC, 

expressos nos formulários de avaliação de curso e relatórios do Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes (Enade). Sobre a carga horária dos cursos, de 2012 até 

2016, os cursos de Ciências Biológicas, Filosofia e Matemática eram oferecidos com 

carga horária de 2.800 horas em 3 anos de integralização e o curso de Pedagogia 

3.200 horas com 4 anos de integralização (UMESP, 2011). A partir de 2017, por 

força da Resolução nº 2 (BRASIL, 2015b), o período de integralização de todas as 

licenciaturas passou a ser de 4 anos e 3200 horas50. 

As diretrizes apontam para que os projetos pedagógicos dos cursos 

considerem: concepção do curso, concepção de currículo, concepção de avaliação, 

descrição do corpo docente e técnico-administrativo, infraestrutura e planilha 

orçamentária. 

A concepção de curso deve se relacionar à missão da Universidade, que 

                                                           
50

 Hora currículo de sessenta minutos (N.A.). 
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abrange a confessionalidade institucional presente nas ações do Núcleo de 

Formação Cidadã51 em consonância ao compromisso social dos cursos de 

licenciatura. A apresentação histórica do curso e sua inserção no mercado de 

trabalho regional também ajudam na consolidação identitária do PPC, aliadas à 

explicitação de suas justificativas, finalidades e objetivos, delineando assim o perfil 

do egresso como marcas de “[...] compromisso ético nos espaços social, político, 

ambiental, científico e cultural de sua inserção e ainda, o percurso de aprendizagem” 

(UMESP, 2011). 

O currículo dos cursos de licenciatura da UMESP é operacionalizado na 

matriz curricular, que explicita a forma de organização dos conteúdos, visando à 

formação do professor e a unidade do PIL. Nos PPC as diretrizes indicam explicitar: 

[...] percurso de aprendizagem, previsão do número inicial de vagas e 
de docentes, além de turno(s) de funcionamento e recursos humanos 
e materiais; explicitação das competências e habilidades a serem 
desenvolvidas no percurso de formação do estudante; ementas dos 
módulos e dos conteúdos relativos aos componentes curriculares, 
acompanhadas de objetivos e metodologias de trabalho didático, 
cargas horárias e bibliografias básicas, aprovadas pelos colegiados 
competentes; formas diferenciadas de avaliação dos módulos e das 
atividades complementares, bem como o seu acompanhamento; 
articulação ensino-pesquisa-extensão no âmbito do curso, como 
atividade diferenciada do processo ensino-aprendizagem; integração 
da graduação com a pós-graduação; diferentes modalidades 
possíveis para realização do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC); 
estágios e atividades práticas; alocação das atividades 
complementares da matriz nas unidades acadêmicas, com 
apresentação de suas diferentes modalidades e formas de 
acompanhamento. Deve fazer parte da concepção dos cursos de 
licenciatura a participação dos discentes nos programas 
institucionais, tais como: Monitoria, Programa de Inclusão 
Pedagógica, ações e atividades de extensão e outros afins (UMESP, 
2011). 

A concepção de avaliação dos módulos também é indicada no documento 

que orienta as diretrizes das licenciaturas, de forma que seja abordada nos PPC, e 

além de ter como base o Regimento Geral da Metodista, deve considerar o perfil de 

ser humano que se pretende formar e integrar aos processos de aprendizagem 

                                                           
51

 “Cada licenciatura deve dialogar com o Núcleo de Formação Cidadã e vice-versa, para que juntos, 
numa gestão compartilhada, sistematizem temáticas com objetivos e conteúdos comuns à Filosofia 
para composição de um módulo no primeiro semestre de cada licenciatura. Os conteúdos referentes 
à Filosofia comporiam de maneira integradora este módulo, que contaria também com outros temas 
alocados, inclusive, na própria Faculdade responsável pelo curso ministrado. Os temas devem ter 
objetivos comuns como desenvolvimento do senso crítico do aluno e/ou conteúdos com base em 
abordagens filosóficas e questões contemporâneas da educação, em especial ligadas à ética no fazer 
docente” (UMESP, 2011, grifo do documento). 
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significativa no seu caráter formativo.   

A descrição do corpo docente dos cursos deve considerar prioritariamente a 

experiência desses profissionais na rede de educação básica pública ou privada, 

legitimando, assim, as ações formativas dos cursos. 

As diretrizes para o PIL preveem que sejam descritos nos PPC aspectos 

relacionados à infraestrutura dos cursos como laboratórios de metodologia, recursos 

e laboratórios tecnológicos compartilhados entre cursos afins para a prática de 

estágio supervisionado e exercício laboral (UMESP, 2011). 

Outro indicativo presente em tal documento refere-se à planilha orçamentária, 

em que se detalha a carga horária atribuída a docentes e agentes técnico-

administrativos, acervo bibliográfico e de materiais e equipamentos necessários às 

licenciaturas. Um dos aspectos importantes para a sustentabilidade financeira do PIL 

está relacionado à forma de funcionamento dos módulos de Núcleo Comum, no qual 

o pagamento dos docentes é dividido entre as quatro licenciaturas. De um total de 

3.200 horas de curso, 780 horas referem-se aos módulos desse perfil, totalizando 

24,3% da carga horária do curso compartilhada entre os mesmos.    

A concepção das licenciaturas presente nas Diretrizes para o Projeto 

Pedagógico das Licenciaturas, que norteia as tomadas de decisão institucionais 

referentes a esses cursos, está relacionada à formação docente para a educação 

básica com poder reflexivo e crítico de não reprodução, mas de criação e 

inventividade, visando sempre a transformação e justiça social (UMESP, 2011). 

Justificar a relevância e a contribuição de uma licenciatura para o 
redimensionamento das cidades, em especial à região metropolitana 
da área da inserção da Universidade, faz-se mister para que 
possamos cumprir com o compromisso social. É pela justificativa que 
poderemos evidenciar nossas experiências formadoras, ou seja, as 
experiências significativas das aprendizagens docentes e discentes 
em relação à interação e a parcerias consideradas desejáveis nos 
processos usuais de ensino e de aprendizagem deste século (cf. 
Declaração Mundial sobre Educação Superior no século XXI, 
resultante da Conferência Mundial de Educação Superior, Unesco, 
Paris, 1998). Tais experiências explicitarão a(s) finalidade(s) e a(s) 
identidade(s) dos cursos de licenciatura da Metodista (UMESP, 
2011). 

Como diretriz, os PPC deverão explicitar a contextualização em relação à 

inserção institucional política, geográfica e social para direcionamento dos 

colegiados acerca do levantamento de objetivos e construção de metas formativas 

acadêmico-profissionais com vistas ao perfil do egresso.  
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Uma característica dominante nos cursos da UMESP e também das 

licenciaturas está relacionada à sua estrutura curricular modular. Grande parte das 

práticas docentes universitárias está centrada em uma organização disciplinar 

fragmentadora, cujo caráter é individualista e solitário, que tem dificultado o trabalho 

do sujeito coletivo. A concepção curricular indicada nas diretrizes para a construção 

dos PPC das licenciaturas na UMESP está relacionada a uma cultura acadêmica 

que estimula a relação dialógica, por meio da qual objetivos, estratégias e formas de 

avaliação são comuns, constituindo, assim, um corpo social docente articulado e 

sintonizado, que concretize os projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura. 

O módulo é considerado uma unidade de formação, uma forma de 
organização curricular flexível para exploração de temas, de 
conteúdos problematizadores e integradores, de seminários, de 
projetos e ações profissionais, de programas de aprendizagem ou de 
outras formas a serem definidas nos projetos pedagógicos dos 
cursos, de forma a evidenciar a interdisciplinaridade52 e assim atingir 
as competências necessárias para o futuro docente (UMESP, 2011, 
grifo documento). 

  Mudar a concepção de currículo não é tarefa fácil e simples e requer 

paciência pedagógica e clareza conceitual, cujo “[...] processo irá exigir muitos 

encontros entre os docentes que precisarão ser construídos com os investimentos 

da gestão universitária” (UMESP, 2011). Para atendimento dessa demanda, a 

UMESP propõe no PIL as “Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo” (HTPC), que 

são atribuídas junto aos módulos de núcleo comum (1 hora remunerada por semana 

para cada docente) e que possibilitam a realização de encontros mensais para a 

organização de ações pedagógicas coletivas, discussões sobre a prática e 

construção identitária dos módulos de núcleo comum. Promover tais encontros e 

parcerias é uma forma de fortalecer o sujeito coletivo fomentando o diálogo e a não 

segmentação dos conteúdos, características de uma prática disciplinar de currículo. 

                                                           
52

 “Apesar de tantos estudos já realizados em torno da interdisciplinaridade, sabe-se que, ainda e 
muitas vezes, existem discordâncias quanto aos significados do que sejam multidisciplinaridade, 
interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Não é possível no contexto deste texto entrar nessa 
discussão, mas é necessário dizer que assumimos a expressão interdisciplinaridade para marcar o 
esforço que todos os docentes e discentes desta universidade, nas diferentes atividades acadêmicas, 
precisam realizar no sentido de superar as propostas epistemológicas e pedagógicas que se 
fundamentam naquela perspectiva fragmentadora do real e do conhecimento sobre ele produzido, 
pois, como é possível entrever, essa postura pode trazer graves consequências reducionistas para a 
formação dos profissionais com implicações igualmente graves e negativas para o contexto humano, 
individual e coletivo. Certamente, não se posiciona aqui contra uma necessária postura disciplinar 
que se especializa para aprofundar, mas sim contra aquela maneira de produzir conhecimento que 
não considera o diálogo entre as diferentes disciplinas como um caminho necessário para uma 
elaboração menos redutiva do mesmo” (UMESP, 2011).    
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[...] conteúdos constantes de um módulo caracterizam-se pela 
integração – que significa não-fragmentação, não-segmentação e 
não-compartimentalização das informações, das ideias e das 
operações. É desejável, portanto, o estabelecimento de parcerias em 
todas as áreas/unidades de ensino da Metodista, incentivando assim 
a convivência universitária voltada para a pluralidade e respeito às 
visões diferenciadas de se enxergar o mundo (UMESP, 2011).  

 A organização dos módulos manifesta-se na matriz curricular junto aos 

estágios e atividades teórico-práticas de aprofundamento. Está organizada em oito 

semestres53, que auxiliam o alunado na construção dos conhecimentos gerais e 

específicos relacionados à sua profissão. Parte dessa matriz estrutura-se com 

módulos de Núcleo Comum (25%) e outros 75% relacionam-se a Módulos 

Específicos de cada curso, que atendem às diretrizes nacionais para a área do 

conhecimento que se destina.   Ainda no contexto da matriz curricular, são ofertados 

módulos semipresenciais, tendo como limite 20% da carga horária total do curso. 

“No caso dos cursos de licenciatura, o como educar e se educar a distância deve ser 

oferecido nessa modalidade” (UMESP, 2011). 

Considerando os módulos54 como unidades de aprendizagem, o plano de 

ensino organiza-se e estrutura-se com uma ementa comum a todos os temas 

envolvidos, seus objetivos, conteúdos programáticos, metodologia de ensino, formas 

e critérios de avaliação, bibliografia básica e complementar. Tal documento é 

organizado pelos docentes envolvidos no período de planejamento, que ocorre no 

início de cada semestre, e compartilhado com o alunado.   

As matrizes curriculares das licenciaturas, segundo as diretrizes para 

organização do PIL, devem contemplar quatro categorias de conteúdos: os de 

formação cidadã, os de formação geral, os de formação básica e os de formação 

específica. A Tabela 26 auxilia na apresentação dos conteúdos55. 

 

 

                                                           
53

 Como já citado, as licenciaturas a partir do ano de 2017 passaram a se organizar em oito 
semestres por força da resolução nº 2 (BRASIL, 2015b) – (N.A.). 

54
 Os módulos constituem-se pela articulação de três a quatro temas sustentados por uma única 

ementa (N.A.). 

55
 “Entende-se por conteúdos os conjuntos de conhecimentos e saberes, técnicas e valores, 

habilidades e atitudes de uma determinada área de produção, organizados didática e 
pedagogicamente com o objetivo de serem assimilados/construídos de forma ativa/produtiva pelos 
alunos – e que podem ser também organizados administrativamente – sob a forma da organização de 
núcleos de aprendizagem por área de conhecimento (em que há a congruência de alguns módulos 
em cursos distintos); na sua distribuição nos módulos (distribuídos em um determinado período ou ao 
longo do curso, de modo a explicitar o aprofundamento de determinado conteúdo) – (UMESP, 2011). 
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Tabela 26 – Organização dos conteúdos nas matrizes dos cursos envolvidos no PIL. 

ORGANIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS NAS MATRIZES DOS CURSOS ENVOLVIDOS NO PIL 
CATEGORIA DESCRIÇÃO DOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 

CONTEÚDOS DE 
FORMAÇÃO CIDADÃ 

Cidadania, ética e valores 
comprometidos com ideais de justiça 
e equidade para todos. 

 Fortalecer o espírito universitário, 
articulando as diferentes escolas, 
considerando a inserção do Núcleo de 
Formação Cidadã em todos os cursos da 
instituição. 

 Discutir cidadania nas dimensões 
filosóficas e éticas. 

 Estimular o espírito criativo no fazer e 
no pensar.  

 Fomentar a cultura universitária com 
caráter crítico e questionador.  

CONTEÚDOS DE 
FORMAÇÃO GERAL 

De caráter propedêutico e 
interdisciplinar, os conteúdos 
aproximam do alunado as referências 
clássicas científicas, sociais e 
culturais. 

 Introduzir os alunos em campos 
epistemológicos e práticas docentes. 

CONTEÚDOS DE 
FORMAÇÃO BÁSICA 

Relacionados aos fundamentos da 
educação necessários a todos os 
cursos de licenciatura. 

Referem-se aos Módulos de Núcleo 
Comum. 
 

Conhecer, discutir e refletir acerca dos 
fundamentos da educação e estimular a 
construção identitária do docente por 
meio dos seguintes temas:  

 Identidade docente, direitos humanos e 
cidadania.  

 Educação inclusiva, LIBRAS. 

 Educação das relações étnico-raciais 
(afro e indígena).  

 Fundamentos da ação docente e 
epistemologia no processo de ensino-
aprendizagem.  

 Gestão democrática da escola.  

 Metodologia científica e trabalho de 
curso aplicados ao tripé ensino, 
pesquisa, extensão.  

 Organização e análise de informações.  

CONTEÚDOS DE 
FORMAÇÃO ESPECÍFICA 

De caráter estritamente profissional, 
são constituídos de conhecimentos 
teóricos e práticos relacionados à 
formação docente da área escolhida. 

 Desenvolver competências e habilidades 
relacionadas à área do conhecimento da 
licenciatura.  

Fonte: Tabela elaborada pela Autora com base nas “Diretrizes para elaboração dos projetos pedagógicos e 
organização das matrizes curriculares dos cursos do Programa Institucional das Licenciaturas” (UMESP, 2011). 

Na composição das matrizes curriculares dos cursos de licenciatura estão os 

estágios supervisionados e as atividades complementares para enriquecimento do 

currículo com experiências acadêmicas, científicas e culturais incorporadas aos 

projetos pedagógicos dos cursos como: monitoria, projetos de iniciação científica, 

projetos de extensão, eventos científicos ligados à área de formação, organização 

de eventos culturais, grupos de estudos complementares, participação em atividades 
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de inclusão pedagógica, execução de projetos de ação profissional, entre outras 

atividades previstas no PPC do curso (UMESP, 2011). 

As atividades acadêmicas complementares vividas pelo alunado, quando 

processadas e deferidas pelos docentes supervisores dos estágios supervisionados, 

são lançadas nos registros acadêmicos com a designação “cumpriu”. O estágio 

curricular obrigatório é também previsto nas diretrizes para elaboração dos projetos 

pedagógicos das licenciaturas com base na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 

2008 (BRASIL, 2008b), que o considera como “[...] atividade de aprendizagem  

social, profissional e cultural, vivenciada em situação real de vida e de trabalho, sob 

responsabilidade e coordenação da instituição de ensino” (UMESP, 2011).  

A dinâmica dos estágios obrigatórios dos cursos de licenciatura está 

contemplada nos PPC e conta com a estrutura e apoio da Central de Estágios56 da 

instituição. De caráter acadêmico-administrativo, tal departamento busca convênios 

e parcerias com instituições de ensino públicas e privadas, possibilitando a 

integração entre teoria e prática, tão necessárias para o desenvolvimento 

profissional dos estudantes futuros professores.  

Outra indicação presente nas diretrizes diz respeito às parcerias e convênios 

nacionais e internacionais (UMESP, 2011). 

[...] O Programa Institucional de Licenciaturas deve prever a adesão 
aos programas nacionais e internacionais de incentivo à Formação 
de professores, tais como: Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (PIBID), Plano Nacional de Formação dos 
Professores da Educação Básica (PARFOR), Programa de 
Licenciaturas Internacionais (PLI- Capes-Coimbra), bem como as 
parcerias com escolas públicas e particulares (UMESP, 2011). 

Todas as licenciaturas da UMESP fazem parte do PIBID. No ano de 2017, os 

alunos bolsistas atuavam em 19 escolas públicas parceiras sendo: 6 da Secretaria 

Municipal de São Bernardo do Campo, 9 da Diretoria de Ensino de São Bernardo do 

Campo relacionadas à Secretaria Estadual do Estado de São Paulo e 4 da 

Secretaria Municipal de Educação de Mauá. O PIBID/UMESP está organizado em 6 

                                                           
56

 “A Central de Estágios é voltada para o fortalecimento do vínculo teoria-prática, e tem o propósito 
de possibilitar e explorar meios que propiciem uma atuação diferenciada e reconhecimento da 
qualidade da formação profissional, no âmbito dos estágios curriculares e na relação com o mercado 
de trabalho. Esta relação se desenvolve no contato direto com as empresas privadas, públicas, 
organizações sem fins lucrativos e órgãos de classe. Em âmbito institucional assume a função 
acadêmico-administrativa de orientar e articular as ações propostas pelas Coordenações de Curso 
e/ou de Estágios, tendo em vista assegurar a qualidade do estágio de formação profissional dos 
estudantes, respeitando as particularidades de cada curso” (UMESP, 2017c; UMESP, 2017d). 
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subprojetos com 237 bolsistas sendo: 1 coordenador institucional, 1 coordenador de 

gestão e processos educacionais, 12 coordenadores de área, 27 supervisores e 196 

bolsistas de iniciação à docência/licenciandos. As bolsas de iniciação à docência 

estão organizadas e distribuídas nos cursos de licenciatura como expressa a Tabela 

27. 

Tabela 27 – Distribuição de Bolsas por subprojetos PIBID/UMESP. 

DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS POR SUBPROJETOS PIBID/UMESP 

CURSO/SUBPROJETO LICENCIANDOS SUPERVISORES 
COORDENADORES  

DE ÁREA 

Ciências Biológicas 16 2 1 

Educação Física 38 4 2 

Filosofia 28 5 2 

Matemática 33 5 2 

Pedagogia Presencial 32 6 2 

Pedagogia EaD 49 5 3 

Fonte: Tabela elaborada pela Autora com base nos dados do Relatório PIBID/UMESP, referente a agosto/2017 
(Documento interno UMESP) – (UMESP, 2017b). 

É notório observar que das 237 bolsas PIBID, 134 estão concentradas no PIL, 

o que tem contribuído significativamente para a formação do alunado, especialmente 

no que tange às experiências da docência e inserção nas escolas públicas da região 

do Grande ABC. 

A Instituição também está credenciada pelo MEC e pela CAPES para o 

Programa PARFOR desde 2013, oferecendo cursos presenciais de Pedagogia e 

Formação Pedagógica. São cursos destinados aos docentes em exercício das redes 

públicas de ensino básico da região e têm como base a proposta dos cursos da 

UMESP reconhecidos e aprovados pelo MEC. Tais cursos são ministrados e 

coordenados por docentes da UMESP e gerenciados pelo Programa de Pós-

graduação em Educação, estabelecendo integração entre a graduação e a pós-

graduação.   

O Programa Institucional das Licenciaturas (PIL) tem inserção no Programa 

de Licenciaturas Internacionais (PLI)57, e faz parceria com escolas públicas e 

privadas da região do Grande ABC.  

Outra indicação presente nas diretrizes para a construção dos projetos 

                                                           
57

 Programa de parceria universitária com Portugal para estudantes de cursos de licenciatura das 
áreas de Biologia, Física, Matemática, Química e Português. O PLI objetivava estimular a formação 
docente da educação básica brasileira, mas foi extinto.  
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pedagógicos do PIL são as estratégias de flexibilização curricular, que permitem a 

sintonia da proposta pedagógica dos cursos com as mudanças sociais, científicas e 

de sistema educacional. Enquadram-se às propostas de flexibilização a ampliação 

do tempo de integralização para conclusão do curso, no caso de pessoas com 

deficiência em até 50% do limite máximo fixado pelo curso, além de ampliação do 

processo de avaliação pedagógica desses alunos. Há também a possibilidade de 

flexibilidade curricular para alunos da UMESP, ou de outra instituição, que podem se 

matricular em módulos que possam se configurar como cursos de extensão e 

obtenção de certificações intermediárias, desde que haja vagas disponíveis 

(UMESP, 2011). 

Relacionados à flexibilização, os PPC preveem o extraordinário desempenho 

acadêmico e abreviação da duração dos cursos de licenciatura a alunos que tenham 

experiências anteriores relevantes, no todo ou em parte, relacionados à educação, 

ou que se apresentem como autodidatas e se disponham a submeter-se a exames 

de suficiência.  

O extraordinário desempenho acadêmico e a abreviação da duração 
da licenciatura não acarretam redução do ônus financeiro estipulado 
para o curso regular. Esses casos são considerados excepcionais e, 
por isso, serão definidos e aprovados pelo colegiado de curso, de 
acordo com a regulamentação do CONSUN, por meio de provas e 
outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca 
examinadora especial (cf. Regimento da Universidade Metodista de 
São Paulo, 2006, Artigo 74) – (UMESP, 2007b; UMESP, 2011). 

 Por ser a UMESP uma universidade, as diretrizes preveem a articulação entre 

ensino-pesquisa e extensão como ação formativa fundamental aos alunos do PIL, 

bem como sua articulação com os cursos de Pós-graduação Stricto Sensu, 

especialmente o da área da Educação. Importante destacar que, parte dos docentes 

dos módulos de Núcleo Comum, pertence ao Programa de Pós-graduação em 

Educação (PPGE) e contribuem diretamente na formação do corpo discente do 

programa, além de orientarem os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) de 

Pedagogia e gestarem o projeto do PIBID/UMESP. 

 Um último aspecto presente nas diretrizes para a construção dos projetos 

pedagógicos do PIL está relacionado à avaliação. O indicado é que os PPC 

contemplem como concepção a avaliação formativa como um caminho de 

investigação das potencialidades, limites e ritmo dos educandos para tomadas de 

decisão pedagógicas, cujo objetivo é a concretização da ação educativa, 

considerando que a prática docente deve estar em constante processo de reflexão. 
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As avaliações devem ser:  

 Periódicas e sistemáticas. 

 Com processos e procedimentos diversificados, incluindo modelos 
trabalhados, modelos de organização do ensino já estudados, 
desempenho do quadro de formadores e qualidade da vinculação 
com escolas do ensino fundamental, projetos integradores intra e 
intermodulares. 

 Feitas por procedimentos internos e externos que permitam a 
identificação das diferentes dimensões daquilo que for avaliado 
(UMESP, 2011). 

Nessa abordagem, a avaliação é prevista como parte do processo formativo 

e, além do diagnóstico de lacunas no processo de aprendizagem, consegue também 

aferir resultados alcançados, considerando a expectativa e os direitos de 

aprendizagem dos alunos. “Nessa perspectiva, a avaliação pode e deve estabelecer 

um processo dialógico, cooperativo, interativo e promover a formação de sujeitos 

críticos, proativos e participativos” (UMESP, 2011). Para concretizar-se como ação 

pedagógica, a avaliação é explicitada enquanto forma e critérios no plano de ensino 

a todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem e caracteriza-se 

como: prova escrita, de múltipla escolha, prova oral ou prático-oral, seminário, 

estudo de caso, trabalho de grupo, relatório de atividades, monográfica ou de 

trabalho experimental e terá valor de 0 (zero) a 10 (dez) e será aprovado o aluno 

que obtiver nota final igual ou superior a 7,0 (sete).  

Com resultados finais, nos quais as médias ficarem entre 4,0 (quatro) e 6,5 

(seis e meio), será possível oferecer uma atividade recuperativa que, quando 

aprovada, a nota seja complementada a 7,0 (sete)58. Para aprovação, além de 

média final 7,0 (sete), o alunado do PIL deverá ter, no mínimo, 75% de frequência 

em cada módulo matriculado em que prevaleçam os aspectos qualitativos de 

aprendizagem. 

A vigência dos PPC e do PIL deve ser relativa ao tempo mínimo de 

integralização dos cursos “[...] salvo por recomendações das Comissões Especiais 

de Avaliação de Cursos” (UMESP, 2011).  

 O documento descrito tem importância vital na construção e consolidação do 

Programa Institucional das Licenciaturas, pois a partir dele se delineou a identidade 

dessa política institucional que passou a vigorar no dia 15 de setembro de 2011. 

                                                           
58

 Por força regimentar, só poderá matricular-se no período seguinte o aluno que não tiver mais do 
que 5 (cinco) reprovações (N.A.).  
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Após aprovação de tal documento no CONSUN, foi organizado novo grupo de 

trabalho para a construção do PIL, o qual será apresentado a seguir. 

4.3 A construção coletiva do Programa Institucional das Licenciaturas 

Imediatamente após a aprovação das “Diretrizes para Elaboração dos 

Projetos Pedagógicos e organização das matrizes curriculares dos cursos do 

Programa Institucional das Licenciaturas”, por orientação da reitoria e pró-reitoria, foi 

organizado um novo Grupo de Trabalho nomeado GT das licenciaturas59, composto 

por sua presidente Profa. Me. Vera Lúcia Gouvêa Stivaletti, pró-reitora de 

graduação; Prof. Dr. Fábio Botelho Josrgrilberg, pró-reitor de pesquisa e extensão; 

Profa. Dra. Elizabete Cristina Costa Renders, coordenadora de inclusão; Profa. Dra. 

Adriana Barroso de Azevedo, coordenadora do Núcleo de Educação a Distância; 

Profa. Dra. Roseli Fischmann coordenadora do Programa de Pós-graduação em 

Educação; Profa. Dra. Rosemeire Aparecida Bom Pessoni, coordenadora do curso 

de Ciências Biológicas; Dra. Débora de Jesus Bezerra, coordenadora do curso de 

Matemática; Prof. Me. Wesley Adriano Martins Dourado, coordenador do curso de 

Filosofia; Profa. Me. Silvia Perrone de Lima Freitas, coordenadora do curso de 

Pedagogia e com presença pontual dos professores Me. Carlos Eduardo Santi, 

diretor da Faculdade de Exatas e Tecnologia (hoje Escola de Engenharias, 

Tecnologia e Informação); Dr. Rogério Gentil Bellot, diretor da Faculdade de Saúde 

(hoje Escola de Ciências Médicas e Saúde) e Dr. Jung Mo Sung, diretor da 

Faculdade de Humanidades e Direito (hoje Escola de Comunicação, Educação e 

Humanidades) – (UMESP, 20111).  

No ano de 2011, período da construção do PIL, os cursos de Filosofia e 

Pedagogia pertenciam à Faculdade de Humanidades e Direito. O curso de Ciências 

Biológicas à Faculdade de Saúde e o curso de Matemática à Faculdade de Exatas e 

Tecnologia. A integração das faculdades e de seus respectivos corpos diretivos 

(diretores e coordenadores) articularam-se para a construção e organização do 

Programa. 

A tarefa desse GT era organizar o Programa Institucional das Licenciaturas e 

os Projetos Pedagógicos dos quatro cursos, agora como um programa integrado.  

                                                           
59

 Optamos por apresentar os nomes dos envolvidos no PIL, pois um dos objetivos desta pesquisa é 
historicizar o programa e seus autores precisam ficar claramente explicitados (N.A.). 
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4.4 O Grupo de Trabalho para a construção dos Projetos Pedagógicos 
dos Cursos 

Com encontros semanais, foram realizadas reflexões acerca dos pontos em 

comum que permitiriam o encontro das quatro licenciaturas e a opção foi por 

construir, em princípio, os módulos de Núcleo Comum. 

As matrizes curriculares dos cursos foram gradativamente estruturadas nos 

pontos de integração expressos na Tabela 28. 

Tabela 28 – Organização dos Módulos de Núcleo Comum das matrizes curriculares dos cursos 
envolvidos no PIL – 2012-2016 – Parte I. 

ORGANIZAÇÃO DOS MÓDULOS DE NÚCLEO COMUM DAS MATRIZES CURRICULARES 
DOS CURSOS ENVOLVIDOS NO PIL – 2012-2016 

SEMESTRE 
MÓDULO E  

CARGA HORÁRIA 
EMENTA 

1º 
Semestre 

 
 
 
 
 
 

Construção do 
Conhecimento e 

Cidadania 
(120h) 

 Apresenta a filosofia, epistemologia e linguagem como práticas 
investigativas, exercício de reflexão e interpretação da 
informação e produção do conhecimento de modo crítico e 
criativo.  

 Trata-se de aprender a lidar com o conhecimento em prol do 
bem comum e, assim, recolocá-lo na amplitude que lhe é 
peculiar: o mundo vivido, a promoção da autonomia e da 
emancipação.  

 O conhecimento como instrumento de entendimento e 
interpretação da vida é maior que a formação para a atuação 
profissional, pois inclui a política, a educação, o poder, a 
ideologia, as relações de trabalho e outros elementos/aspectos 
que compõem a complexidade da vida comunitária.  

 Nesse sentido, desenvolver comunicação oral e escrita 
facilitam, sobremaneira, a aplicação dos conhecimentos na 
atuação profissional e na leitura de mundo. 

 
 
 
 
 
 
 

Fundamentos da  
Ação Docente 

 (160h) 

 O módulo propõe uma reflexão sobre o processo de ensino e 
de aprendizagem, tendo como referência as questões sobre os 
saberes docentes e a identidade profissional.  

 Considerando-se o processo de ensino e aprendizagem 
comprometido com a construção do sujeito individual e do 
sujeito coletivo, o módulo visa contemplar a abordagem 
histórica da Didática e as teorias acerca dos processos 
educativos, envolvendo as aprendizagens, assim como 
diferentes abordagens metodológicas adequadas ao ensino e 
tecnologia da informação e comunicação.  

 Destaca a relação professor-aluno-conhecimento e os 
procedimentos pedagógicos de planejamento do trabalho 
docente.  

 As ações do módulo serão articuladas por um projeto 
integrador, utilizando tecnologias como suporte transversal 
visando à iniciação na prática de ensino.   

Fonte: Tabela elaborada pela Autora com base nas matrizes curriculares dos cursos de Ciências Biológicas, 
Filosofia, Matemática e Pedagogia – PIL, vigentes de 2012 a 2016 (UMESP, 2011). 
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Tabela 28 – Organização dos Módulos de Núcleo Comum das matrizes curriculares dos cursos 
envolvidos no PIL – 2012-2016 – Parte II. 

ORGANIZAÇÃO DOS MÓDULOS DE NÚCLEO COMUM DAS MATRIZES CURRICULARES 
DOS CURSOS ENVOLVIDOS NO PIL – 2012-2016 

SEMESTRE 
MÓDULO E  

CARGA HORÁRIA 
EMENTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º 
Semestre 

 
 
 
 
 
 

Metodologia,  
Pesquisa e Educação 

(120h) 

 Analisa os diversos tipos de conhecimento, enfatizando o 
método científico em seus aspectos qualitativos e 
quantitativos.  

 Estuda os conceitos e os métodos estatísticos, discutindo os 
mecanismos de coleta, organização, apresentação e análise de 
dados e de informação.   

 Aborda as diretrizes para a elaboração de trabalhos científicos: 
as etapas do desenvolvimento, a construção lógica do trabalho 
e a redação do texto.  

 Utiliza a escola como espaço de investigação e ação.  

 As ações do módulo e prática de ensino deverão culminar em 
um projeto integrador.  

 
 
 
 
 
 
 

Olhares  
sobre a Educação e 
Diversidade Cultural 

(80h) 

 O módulo problematiza a questão de que a educação deve ser 
objeto de reflexão filosófica em todas as suas dimensões, 
pensada a partir das relações sociais concretas e ligada aos 
processos históricos e sociológicos, condição essencial para 
compreender seu sentido e as abordagens diferenciadas a seu 
respeito.  

 No caso brasileiro, tal reflexão deve ser acompanhada da 
compreensão e problematização da diversidade cultural e 
étnica, que são características da nossa formação, em 
contraposição às abordagens eurocêntricas.  

 Em particular, dá atenção à história, à memória e à cultura afro-
brasileira e indígena, que são estudadas com o objetivo de 
ressaltar a importância desse componente étnico-racial, 
enfatizando sua participação na sociedade, nas lutas do povo 
brasileiro, sua posição e importância na formação nacional, no 
processo político e na vida social e econômica do país. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3º 
Semestre 

 
 
 
 
 
 
 
 

Educação, Inclusão  
e LIBRAS  
(120h) 

 O módulo apresenta os desafios postos à formação docente, no 
que diz respeito à construção de um espaço educacional 
inclusivo. 

 Aborda as mais frequentes questões que envolvem a prática de 
ensino e propõe o uso de estratégias diferenciadas, na 
perspectiva da educação inclusiva e da transversalidade do AEE 
(Atendimento Educacional Especializado) no sistema regular de 
ensino.  

 Trabalha ainda, a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), 
destacando-a como a primeira língua das pessoas com surdez e 
promovendo a prática docente da mesma.  

 Apresenta a distinção dos aspectos estruturais e pragmáticos 
da Língua Portuguesa e LIBRAS.  

 As ações do módulo serão articuladas por um projeto 
integrador, utilizando tecnologias como suporte transversal, 
almejando a prática de ensino.                                          [cont...] 

Fonte: Tabela elaborada pela Autora com base nas matrizes curriculares dos cursos de Ciências Biológicas, 
Filosofia, Matemática e Pedagogia – PIL, vigentes de 2012 a 2016 (UMESP, 2011). 
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Tabela 28 – Organização dos Módulos de Núcleo Comum das matrizes curriculares dos cursos 
envolvidos no PIL – 2012-2016 – Parte III. 

ORGANIZAÇÃO DOS MÓDULOS DE NÚCLEO COMUM DAS MATRIZES CURRICULARES 
DOS CURSOS ENVOLVIDOS NO PIL – 2012-2016 

SEMESTRE 
MÓDULO E  

CARGA HORÁRIA 
EMENTA 

 
 
 
 
 
 
 
 

3º 
Semestre 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gestão,  
Democracia e Escola 

 (80h) 

 O módulo discute as múltiplas determinações históricas, 
econômicas e sociais, bem como os fundamentos teóricos da 
administração escolar.  

 Reflete sobre os pressupostos básicos de uma administração 
escolar voltada para a transformação social: a gestão 
democrática da escola e os processos de participação, as 
relações entre escola e gestão, os planos e políticas de 
educação no Brasil, com ênfase nas reformas dos anos de 1990.  

 Analisa as políticas educacionais em curso e a legislação de 
ensino, no que diz respeito à organização da Educação Básica e 
financiamento da educação.  

 Visa enfatizar a preocupação em se definir e compreender a 
necessária articulação do contexto sócio-histórico dos alunos 
com os processos pedagógicos da escola, com vistas à formação 
e participação do sujeito coletivo, que pressupõe a intervenção 
para a transformação social pela via da gestão democrática dos 
espaços educativos. 

 A Residência Pedagógica articulará as questões discutidas no 
módulo, visando a formação docente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4º 
Semestre 

 

 

 

 

 

 

 

Novas Tecnologias e  

Práticas Educativas  

(100h) 

 O módulo reconhece o sentido histórico da tecnologia, 
desmistificando o conceito de tecnologia restrito a meios 
tecnológicos, bem como percebendo o papel da Ciência e da 
Tecnologia na vida humana, em diferentes épocas, e na 
capacidade humana de transformar o meio.  

 Compreende que a tecnologia apresenta-se como meios para o 
homem suprir necessidades humanas, distinguindo usos 
corretos e necessários daqueles prejudiciais ao equilíbrio da 
natureza e ao homem.  

 Utiliza Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) no 
cotidiano e “aprender a aprender” e “aprender a ensinar”, 
utilizando ferramentas de informática, de modo a preparar 
professores para lidar com as tecnologias atuais, tal como os 
alunos em sua vivência social já o fazem.  

 Orienta crianças e jovens para ler e escrever, dominando 
técnicas e tecnologia, auxiliando-os a serem produtores de 
mensagens, para além de consumidores críticos dos meios de 
comunicação. 

 Estimula o uso de TIC, incluindo o uso de games com fins 
educativos. 

Fonte: Tabela elaborada pela Autora com base nas matrizes curriculares dos cursos de Ciências Biológicas, 
Filosofia, Matemática e Pedagogia – PIL, vigentes de 2012 a 2016 (UMESP, 2011). 

No total de 780 horas/aula, os módulos de Núcleo Comum, espaço de 

integração entre as licenciaturas envolvidas no PIL, estavam concentrados nos 

quatro primeiros semestres dos cursos e ajudaram a construir a identidade do 

Programa e tomavam aproximadamente 30% da carga total dos cursos de 2.800 
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horas e quase 25% do curso de Pedagogia, com 3.200 horas. 

A dinâmica de construção das matrizes curriculares partia do GT das 

licenciaturas, delineando, assim, a composição dos módulos e a construção das 

ementas e bibliografia básica e complementar. Após definidos os módulos e suas 

especificidades, os documentos seguiam para os colegiados e Núcleos Docentes 

Estruturantes dos cursos (NDE), que os problematizavam, apontando necessidades 

de ajustes ou não. Essas observações dos colegiados dos cursos eram trazidas 

para o grupo, que finalizava o documento. As reuniões colegiadas eram semanais 

até a conclusão das matrizes estarem finalizadas, bem como os PPC dos cursos 

envolvidos. 

A UMESP, por meio de seu regimento (UMESP, 2007a) prevê, com base em 

uma concepção de gestão democrática, além do Conselho Universitário (CONSUN), 

administrações intermediárias como os Conselhos de Faculdades e Colegiado dos 

cursos. 

Ainda segundo esse documento60, qualquer mudança nos projetos dos cursos 

deve ser aprovada pelo órgão colegiado que cumpre:  

I – Elaborar o projeto pedagógico do curso tendo como referência o 
Projeto Pedagógico Institucional e as Diretrizes para Elaboração de 
Projeto Pedagógico da Universidade, definindo-lhe a matriz 
curricular, as diretrizes gerais das disciplinas que lhe são afetas e as 
ementas, submetendo-o ao exame e decisão do Conselho de 
Faculdade. 

II – Propor alterações no projeto pedagógico do curso, bem como na 
estrutura curricular, submetendo-as à aprovação dos órgãos 
colegiados competentes. 

III – Aprovar programas das disciplinas e/ou módulos do curso, salvo 
as de formação cidadã, afetas ao CONSUN. 

IV- Promover a avaliação do curso integradamente ao processo de 
avaliação institucional. 

V – Incentivar a realização de programas e atividades de ensino, 
pesquisa e extensão em sua área de conhecimento. 

VI – Avaliar permanentemente, o desenvolvimento e os resultados do 
ensino, pesquisa e extensão e das atividades administrativas no 
âmbito de sua responsabilidade. 

VII – Definir instrumentos complementares de avaliação das 
disciplinas e das atividades práticas de estágio supervisionado, 
projeto-experimental, e outras do mesmo gênero, constantes da 

                                                           
60

 UMESP. (2007b). Universidade Metodista de São Paulo. Regimento geral. São Bernardo do 
Campo: UMESP, 2007b. 

Justifica-se a inserção completa do documento, pois esta pesquisa objetiva também historicizar o PIL. 
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matriz curricular que lhes são afetas. 

VIII – Manifestar-se, quando solicitado, sobre matrícula de alunos 
transferidos ou aproveitamento de estudos, de acordo com a 
legislação vigente. 

IX –  Colaborar com os demais órgãos da Universidade, no âmbito 
de sua atuação. 

X –  Avaliar programas de monitoria, conforme normas aprovadas 
pelo órgão colegiado superior; 

XI –  Propor a aquisição de acervo bibliográfico relacionado ao 
curso. 

XII – Propor, no âmbito do curso, a criação de cursos sequenciais, 
de pós-graduação lato e stricto sensu, de extensão, aperfeiçoamento 
e outros, encaminhando-os ao Conselho de Faculdade. 

XIII – Decidir, no âmbito de sua competência, recursos de natureza 
acadêmica. 

XIV – Exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe 
forem delegadas pelos órgãos superiores (UMESP, 2007b, p.7-8). 

O apoio dos Colegiados de curso à política de valorização das licenciaturas 

da UMESP representada pelo PIL tem sido unânime, pois todos acompanham 

criteriosamente a crise da profissão e a baixa procura pelos cursos de formação 

docente e têm consciência que a vontade política da instituição é vital para o 

fortalecimento das licenciaturas. Vale considerar a importância da atuação desses 

órgãos para dar legitimidade ao programa pelo sentimento de pertença na 

construção dos Projetos Pedagógicos dos cursos e sua efetivação. O mesmo se dá 

no apoio dos Conselhos de Faculdade.   

Ao Conselho de Faculdades compete:  

I – Promover a articulação e integração das atividades de ensino, 
pesquisa e extensão, no âmbito da faculdade. 

II – Propor ao CONSUN providências de ordem didática, científica e 
técnico-administrativa. 

III – Propor ao CONSUN a criação de cursos sequenciais, de 
graduação, de pós-graduação lato e stricto-sensu, de extensão, 
aperfeiçoamento e outros, nas modalidades, presencial e a distância, 
quando couber. 

IV – Examinar e decidir sobre projeto pedagógico e proposta de 
alteração curricular do(s) curso(s), no âmbito de sua competência, 
encaminhando para aprovação do CONSUN. 

V – Julgar, em grau de recurso, processos de natureza acadêmica e 
disciplinar, no âmbito da respectiva unidade. 

VI – Aprovar o plano anual e a proposta orçamentária da 
Faculdade, propostos pelo Diretor para integrar o orçamento da 
Metodista, encaminhando-os à Reitoria. 

VII – Tomar conhecimento dos relatórios de atividades apresentados 
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pelo Diretor da Faculdade, para encaminhamento à Pró-Reitoria de 
Graduação. 

VIII – Propor ao Reitor a concessão de prêmios e títulos honoríficos e 
de benemerência, nos termos do Estatuto. 

IX – Examinar e decidir, no âmbito de sua competência, projetos de 
ensino, pesquisa e extensão, encaminhando-os para aprovação do 
CONSUN. 

X – Homologar os atos do Diretor de Faculdade, praticados ad 
referendum do Conselho de Faculdade. 

XI – Cumprir e fazer cumprir as disposições do Estatuto, deste 
Regimento Geral e da legislação em vigor, bem como as decisões 
dos atos emanados dos órgãos da Administração Superior.  

XII – Exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe 
forem delegadas pelos órgãos da Administração Superior e por este 
Regimento Geral (UMESP, 2007b, p. 4-5). 

Após trabalho desenvolvido pelo GT das licenciaturas e apresentação e 

aprovação do mesmo nos Colegiados dos cursos e Núcleos Docentes Estruturantes 

dos cursos, os PPC foram apresentados e aprovados nos Conselhos de Faculdades, 

que os encaminharam para o CONSUN.   

Em 2014, uma nova estrutura acadêmica é constituída e a maior parte das 

licenciaturas da UMESP passa a integrar a Escola de Comunicação, Educação e 

Humanidades (Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Filosofia, Letras Português e 

Espanhol, Matemática e Pedagogia) e, dentre essas licenciaturas, está o PIL, 

ficando apenas o curso de licenciatura em Educação Física na Escola de Ciências 

Médicas e Saúde.  

No ano de 2016, por força da Resolução de n° 2 (BRASIL, 2015b), os PPC 

das licenciaturas da UMESP passaram por revisão, considerando especialmente o 

aumento da carga horária dos cursos de Ciências Biológicas, Filosofia e Matemática, 

que, de 2.800 horas passaram a 3.200 horas, e de três para quatro anos de 

integralização somada à necessidade de ampliação da carga horária atribuída para 

estágio e atividades teórico-práticas de aprofundamento.  

Aproveitando o ensejo, os colegiados e NDE dos cursos propuseram ajustes 

na distribuição dos módulos de Núcleo Comum de forma a oferecê-los do primeiro 

ao sexto semestre dos cursos, priorizando, assim, a intenção de fortalecimento da 

identidade de cada curso, que passou a ter maior carga horária de Módulos 

Específicos nos semestres iniciais. 

A organização dos módulos de núcleo comum a partir de 2017 é expressa na 

Tabela 29.   
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Tabela 29 – Organização dos Módulos de Núcleo Comum das matrizes curriculares dos cursos 
envolvidos no PIL a partir de 2017 – Parte I. 

ORGANIZAÇÃO DOS MÓDULOS DE NÚCLEO COMUM DAS MATRIZES CURRICULARES  
DOS CURSOS ENVOLVIDOS NO PIL A PARTIR DE 2017 

SEMESTRE MÓDULO EMENTA 

 
 
 
 
 

1º 
Semestre 

 
 
 
 
 

Linguagens, Filosofia, 
Educação em Relações 

Étnico-Raciais e Direitos 
Humanos 

(120 h) 

 Problematiza a questão de que a educação deve ser objeto 
de reflexão filosófica em todas as suas dimensões, pensada 
a partir das relações sociais concretas, imbricada nos 
processos históricos e linguísticos.  

 Aborda a educação em Direitos Humanos e seus aspectos 
no cotidiano escolar, problematizando a diversidade 
cultural e étnica, que são características da nossa 
formação, em contraposição às visões eurocêntricas.  

 Em particular, dá atenção à história, à memória e à cultura 
afro-brasileira e indígena, com uma abordagem a partir da 
educação das relações étnico-raciais.  

 Reflete sobre o uso da Língua Portuguesa em situações 
concretas por meio do estudo de aspectos gramaticais e da 
produção de textos diversos. 

 
 
 
 
 

2º 
Semestre 

 
 
 
 
 

Metodologia,  
Pesquisa e Educação  

(160h) 

 Analisa os diversos tipos de conhecimento, enfatizando o 
método científico em seus aspectos qualitativos e 
quantitativos. 

  Aborda as diretrizes para a elaboração de trabalhos 
científicos: as etapas do desenvolvimento, a construção 
lógica do trabalho e a redação do texto.  

 Estuda os conceitos e os métodos estatísticos, discutindo 
os mecanismos de coleta, organização, apresentação e 
análise de dados e de informação.  

 Por meio de um projeto integrador, desenvolve ações 
referentes à prática de ensino, utilizando a escola como 
espaço de investigação. 

 
 
 
 
 
 

3º 
Semestre 

 
 
 
 
 
 

Fundamentos  
da Ação Docente  

(160h) 

 Propõe uma reflexão sobre o processo de ensino e de 
aprendizagem, tendo como referência as questões sobre os 
saberes docentes e a identidade profissional.  

 Considerando-se os aspectos da tecnologia da educação e 
dos fundamentos psicológicos, comprometidos com a 
construção do sujeito individual e do sujeito coletivo, o 
módulo visa contemplar a abordagem histórica da didática 
e as teorias acerca dos processos educacionais, envolvendo 
as aprendizagens, assim como diferentes abordagens 
metodológicas.  

 Destaca a relação professor-aluno-conhecimento e os 
procedimentos pedagógicos de planejamento do trabalho 
docente. As ações do módulo são articuladas por um 
projeto integrador, que utiliza tecnologias como suporte 
transversal, objetivando a iniciação na prática de ensino. 

Fonte: Tabela elaborada pela Autora com base nas matrizes curriculares dos cursos de Ciências Biológicas, 
Filosofia, Matemática e Pedagogia – PIL, vigentes a partir de 2017 (UMESP, 2017d). 

 
 
***************************** 
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Tabela 29 – Organização dos Módulos de Núcleo Comum das matrizes curriculares dos cursos 
envolvidos no PIL a partir de 2017 – Parte II. 

ORGANIZAÇÃO DOS MÓDULOS DE NÚCLEO COMUM DAS MATRIZES CURRICULARES  
DOS CURSOS ENVOLVIDOS NO PIL A PARTIR DE 2017 

SEMESTRE MÓDULO EMENTA 

 
 
 
 
 
 
 

4º 
Semestre 

Gestão,  
Democracia e Escola  

(120h) 

 Discute as múltiplas determinações históricas, sociológicas, 
econômicas e os fundamentos teóricos da administração 
escolar.  

 Reflete sobre os pressupostos básicos de uma 
administração escolar voltada para a transformação social 
por meio: da gestão democrática, dos processos de 
participação dos alunos e comunidade, da aproximação do 
contexto sócio-histórico dos alunos com os processos 
pedagógicos da escola, do estudo dos planos e políticas de 
educação no Brasil, com ênfase nas reformas dos anos de 
1990.  

 Estuda as políticas educacionais em curso e a legislação de 
ensino, no que diz respeito à organização da Educação 
Básica e financiamento da educação.  

 A Residência pedagógica articulará as questões discutidas 
no módulo, visando à formação docente. 

 
 
 
 
 
 
 

5º  
Semestre 

Educação,  
Inclusão  e Libras  

(120h) 

 Reflete sobre os desafios postos à formação docente, no 
que diz respeito à construção de um espaço educacional 
inclusivo.  

 Aborda as mais frequentes questões que envolvem a 
prática de ensino e propõe o uso de estratégias 
diferenciadas, na perspectiva da educação inclusiva e da 
transversalidade do Atendimento Educacional 
Especializado (AEE) no sistema regular de ensino.  

 Trabalha ainda, a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), 
destacando-a como a primeira língua das pessoas com 
surdez e promovendo a prática docente da mesma.  

 Apresenta a distinção dos aspectos estruturais e 
pragmáticos da Língua Portuguesa e LIBRAS.  

 As ações do módulo serão articuladas por um projeto 
integrador, utilizando tecnologias como suporte 
transversal, considerando a prática de ensino. 

 
 
 
 
 

6º 
Semestre 

 
 
 
 
 

Novas Tecnologias e  
Práticas Educativas  

(100h) 

 Discute o papel da Ciência e da Tecnologia na vida humana 
como elemento de transformação do meio para resolução 
de problemas, refletindo sobre os conceitos em diferentes 
épocas e na atualidade.  

 Reflete criticamente sobre o uso de Tecnologias da 
Informação e da Comunicação (TIC) no cotidiano, de modo 
a preparar professores para lidar com as demandas da 
educação presencial e da educação a distância, na vivência 
social contemporânea e no ambiente escolar, estimulando 
o uso de TIC, incluindo o uso de games com fins educativos. 

  As ações do módulo serão articuladas por um projeto 
integrador, utilizando tecnologias como suporte 
transversal, considerando a prática de ensino. 

Fonte: Tabela elaborada pela Autora com base nas matrizes curriculares dos cursos de Ciências Biológicas, 
Filosofia, Matemática e Pedagogia – PIL, vigentes a partir de 2017 (UMESP, 2017c). 
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Ainda contemplados na matriz curricular do PIL estão os módulos de 

Formação Cidadã, que de 2012 a 2016 apresentavam-se na configuração expressa 

na Tabela 30.  

Tabela 30 – Organização dos Módulos de Eletivas de Formação Cidadã das matrizes curriculares dos 
cursos envolvidos no PIL – 2012-2016. 

ORGANIZAÇÃO DOS MÓDULOS DE ELETIVAS DE FORMAÇÃO CIDADÃ DAS  
MATRIZES CURRICULARES DOS CURSOS ENVOLVIDOS NO PIL – 2012-2016 

SEMESTRE MÓDULO EMENTA 

 
 

2º 
Semestre 

 
 

Eletivas de 
Formação Cidadã I 

(40h) 
 
 

 As Eletivas de Cidadania privilegiam o trabalho 
interdisciplinar e transdisciplinar, através de integração de 
turmas que partilham temas, atividades e práticas.  

 Direta ou indiretamente, suas atividades devem propiciar 
ao aluno(a) o desenvolvimento de competências 
necessárias ao relacionamento comunitário e às práticas 
sociais. Tais atividades ocorrem, em função de três eixos 
de formação cidadã definidos, e de suas respectivas áreas, 
conforme descritos a seguir: 

(a) Eixo Estético-Somático – é relativo ao desenvolvimento da 

sensibilidade do aluno e preocupa-se com a expressão 

pessoal (oral, corporal, escrita), com a comunicação, 

integração corporal e relacionamento humano. 

(b)  Eixo de Conhecimento Compreensivo – tem o propósito de 
ampliar a compreensão do aluno, ao tratá-lo como parte 
da cultura e de um complexo cognitivo, existencial, 
cultural, sócio-histórico, econômico-político. 

(c) Eixo de Práticas Interativas – objetiva integrar o corpo 
discente no fazer reflexivo, na execução de projetos 
teórico-práticos comuns; atenuar as dicotomias entre 
teoria e prática, bem como entre a universidade e a 
cidadania. 

 
 
 
 
 
 

3º 
Semestre 

 
 
 
 
 
 

Eletivas de 
Formação Cidadã 

(40 h) 
 

Fonte: Tabela elaborada pela Autora com base nas matrizes curriculares dos cursos de Ciências Biológicas, 
Filosofia, Matemática e Pedagogia – PIL, vigentes de 2012 a 2016 (UMESP, 2011). 

Observa-se a inserção nos PPC das licenciaturas os módulos do Núcleo de 

Formação Cidadã, com total de 80 horas, distribuídas entre segundo e terceiro 

semestres dos cursos. Tais módulos marcam a confessionalidade da Universidade. 

A partir de 2017 o módulo Eletivas de Formação Cidadã passou a compor 120 horas 

e concentrar-se no segundo semestre dos cursos, que se apresenta na Tabela 31. 

 

 
 
 

 
****************************** 
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Tabela 31 – Organização dos Módulos de Eletivas de Formação Cidadã das matrizes curriculares dos 
cursos envolvidos no PIL – 2017. 

ORGANIZAÇÃO DOS MÓDULOS DE ELETIVAS DE FORMAÇÃO CIDADÃ 
DAS MATRIZES CURRICULARES DOS CURSOS ENVOLVIDOS NO PIL – 2017 

SEMESTRE MÓDULO EMENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º 
Semestre 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo de 
Formação Cidadã 

(120 h) 
 
 

 Aborda as questões fundamentais relativas à inclusão 
social e ao protagonismo dos movimentos sociais nos 
termos da formação cidadã e humanista.  

 Estuda os métodos filosóficos e teorias do 
conhecimento, sendo a “Ética” um tema filosófico 
articulado ao pensamento crítico.  

 A temática da “Cidadania”, por sua vez, contempla as 
questões pertinentes à práxis transformadora e a 
cidadania ativa a partir de diferentes campos do 
saber.  

 O desenvolvimento do módulo respeita as 
especificidades dos cursos, vinculando as discussões à 
formação geral por meio de temáticas, dentre as quais 
estão a Educação das Relações Étnico-raciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, 
os direitos humanos, a inclusão e a Libras (Língua 
Brasileira de Sinais). Tais atividades ocorrem, em 
função de três eixos de formação cidadã definidos, e 
de suas respectivas áreas, conforme descritos a 
seguir: 

(a) Eixo Estético-somático – relativo ao desenvolvimento da 
sensibilidade do aluno – preocupa-se com a expressão 
pessoal (oral, corporal, escrita), com a comunicação, 
integração corporal e relacionamento humano. 

(b)  Eixo de Conhecimento Compreensivo – tem o propósito de 
ampliar a compreensão do aluno, ao tratá-lo como parte da 
cultura e de um complexo cognitivo, existencial, cultural, 
sócio-histórico, econômico-político e ético. 

(c)  Eixo de Práticas Interativas – objetiva integrar o corpo 
discente no fazer reflexivo, na execução de projetos 
teórico-práticos comuns; atenuar as dicotomias entre teoria 
e prática, bem como entre a universidade e a cidadania – 
ações de extensão universitária. 

Fonte: Elaborada pela autora com base nas matrizes curriculares dos cursos de Ciência Biológicas, Filosofia, 
Matemática e Pedagogia – PIL vigente em 2017. 

 

A organização dos módulos do Núcleo de Formação Cidadã (NFC) é discutida 

e realizada por colegiado próprio, composto por sua coordenação e docentes 

envolvidos no trabalho com tais temáticas e segue o regimento para sua efetivação. 

Portanto, não passa pelo Colegiado dos cursos do PIL a decisão estrutural dos 

mesmos, pois apenas são incluídos nas matrizes dos cursos. A gestão desses 

módulos é feita pela coordenação do NFC.  
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Para fundamentar o Programa Institucional das Licenciaturas também é 

importante analisar o Projeto Pedagógico Institucional da UMESP 2008-2012 e suas 

metas e ações prioritárias, no que tange ao trabalho com a formação docente 

(UMESP, 2008).  

A opção institucional para a construção desse documento foi priorizar o 

diálogo entre os diferentes atores e as diferentes áreas estratégicas da instituição, 

pois considera o PPI uma das peças fundamentais da instituição para 

direcionamento de sua atuação, tendo como base o ensino, a pesquisa e a extensão 

e para que efetivamente se instaure no cotidiano da universidade o reconhecimento 

pela comunidade acadêmica. 

O PPI da UMESP “[...] apresenta aproximadamente 150 ações prioritárias 

para o período de 2008-20112” e é considerado pela instituição uma bússola para 

aperfeiçoamento dos processos acadêmicos, administrativos e de sua estrutura 

organizacional, visando a garantia da qualidade dos serviços prestados pela 

universidade (UMESP, 2008, p. 9-10).   

As tomadas de decisão institucionais e o aperfeiçoamento organizacional 

requerem cuidados e segundo o PPI:  

Não se trata de um processo fácil. Inovar requer muito cuidado e 
paciência, caso contrário haverá prejuízos enormes na implantação 
das mudanças, especialmente, quando se trata de uma instituição 
tradicional que tem raízes seculares. Não é possível, porém, 
enfrentar os desafios cotidianos de uma instituição complexa, sem 
atentar para as transformações que ocorrem nos cenários regional, 
nacional, internacional, de forma especial na área da educação 
(UMESP, 2008, p. 11). 

Pensar os desafios e a crise das licenciaturas no contexto nacional e regional 

foi um dos pontos discutidos na construção do PPI e considerado como uma das 

ações prioritárias da universidade. Por ser uma instituição confessional, o 

compromisso ético e de cidadania é ainda mais forte e exige “[...] criatividade, 

habilidade política, inovação, coragem para decidir e vigor para sonhar com novos 

tempos” (UMESP, 2008, p. 12). Porém, o movimento de inovação e busca não pode 

desconsiderar a construção histórica da instituição, que lhe garante identidade e 

valores construídos coletivamente, base para o enfrentamento dos desafios 

apresentados no contexto da educação superior brasileira. 

O cenário da educação superior se alterou profundamente nos 
últimos anos. O ingresso do capital internacional, as compras e 
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fusões de instituições que provocam o surgimento das grandes 
corporações educacionais, o surgimento do ProUni, programa do 
Governo Federal, que tem garantido a inclusão de centenas de 
milhares de jovens empobrecidos no ensino superior, a 
popularização dos Cursos Superiores de Tecnologia (Tecnólogos), a 
redução dos preços das mensalidades que, quase sem exceção, 
provocam a redução da qualidade dos cursos oferecidos, o 
surgimento da educação a distância (EaD), a forte presença da 
tecnologia nos processos administrativos, acadêmicos e didático-
pedagógicos das instituições, entre vários outros fatores, são 
elementos que evidenciam esse profundo processo de transformação 
no ambiente universitário (UMESP, 2008, p. 14).  

Tais elementos, ainda agravados pela baixa procura da juventude pelas 

licenciaturas, revelam forte inquietação para uma universidade, cujo compromisso 

social está fundamentado na sua confessionalidade, no bem comum e na 

sustentabilidade – eixos do seu projeto institucional.  

Podemos associar ao bem comum o compromisso de formar docentes 

implicados com o “[...] desenvolvimento integral das pessoas e suas sociedades, 

quer as mais próximas, quer as distantes” (UMESP, 2008, p. 16-17), 

transversalizando o currículo como uma ação política de formação humanizada. 

Nessa mesma lógica, a confessionalidade se expressa também por meio do 

princípio de sustentabilidade, que visa formar o professor ético, preocupado em 

olhar criticamente as relações com a natureza e pensar as “[...] questões ambientais, 

econômicas, sociais e culturais nos termos da sustentabilidade da vida humana e do 

próprio cosmos”.  

No Projeto Pedagógico Institucional, referente ao período de 2008-2012, 

aparece como proposta prioritária de ação do ensino de graduação na modalidade 

presencial o fortalecimento das licenciaturas com a implementação do Núcleo 

Comum, especialmente o módulo “Educação, Inclusão e Libras”. Essa meta 

prioritária levou ao desenvolvimento de uma política de apoio às licenciaturas, cujas 

ideias iniciais ampliadas culminaram na construção do PIL, que em 2012 inicia como 

uma política de apoio às licenciaturas (UMESP, 2008). 

Sendo assim, podemos considerar que o PIL foi uma medida de 

enfrentamento da crise das licenciaturas na UMESP que, de forma criativa, 

conseguiu viabilizar mecanismos de sustentabilidade financeira sem perder em 

qualidade pedagógica. Essa inteligência sustenta-se nos módulos de Núcleo 

Comum, cujos gastos são partilhados entre os quatro cursos envolvidos no 

programa. Outro ponto estratégico que viabiliza o PIL é incluir o curso de Pedagogia, 
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que tem uma procura mais acentuada, se comparado com as outras licenciaturas, 

como sustentação para cursos com número de matrícula menor, como é o caso das 

licenciaturas em Ciências Biológicas, Matemática e Filosofia. 

Podemos afirmar que o PIL tem contribuído para o enfrentamento da crise 

dos cursos de licenciatura na UMESP, pois desde sua implantação tem sido 

observado um aumento na procura desses cursos, especialmente, porque as 

mensalidades são mais acessíveis, se comparadas aos cursos de bacharelado 

oferecidos pela instituição.  

Outro aspecto significativo que tem atraído alunos para o programa é a 

oportunidade de acesso ao PIBID, que permite desde o início do curso a inserção do 

aluno bolsista nas escolas públicas da região do Grande ABC. O convênio com essa 

política pública só foi possível quando as licenciaturas foram revitalizadas na 

instituição. 

O estudo do PIL nos permite refletir que a legitimidade nasce de sua 

construção coletiva, dialógica e interdisciplinar. É um Projeto inovador sustentado no 

compromisso social de uma instituição confessional que objetiva formar docentes 

para a Educação Básica privilegiando princípios éticos e compromisso com o bem 

comum. 

Para a tessitura do estudo de caso e aprofundamento da análise, é importante 

refletir sobre as perspectivas dos envolvidos com o Programa Institucional das 

Licenciaturas da UMESP, que apresentamos no capítulo seguinte.  
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                                         Capítulo V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

Sombra e luz, céu azul, horizonte fundo e 

amplo dizem de mim. Sem eles apenas sobrevivo, 

menos do que existo. Minha biblioteca de adulto tem 

algo disso. Às vezes é como se fosse sombra da 

mangueira de minha infância. 

 [Paulo Freire] 
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5 PERSPECTIVAS DOS ENVOLVIDOS E DESDOBRAMENTOS DO 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DAS LICENCIATURAS: AS 
ENTREVISTAS 

O presente capítulo objetiva apresentar a pesquisa de campo por meio de 

estudo de caso e análise de conteúdos, e a partir de entrevistas semiabertas 

realizadas com sujeitos envolvidos no PIL. Tais entrevistas são apresentadas a partir 

de categorias de análise desenvolvidas a priori e expressam as intenções desta 

investigação. 

5.1 Caminhos metodológicos 

 Os estudos de caso como metodologia de pesquisa, segundo Gil (2009, p. 

55), “[...] requerem a utilização de múltiplas técnicas de coleta de dados. Isto é 

importante para garantir a profundidade necessária ao estudo e a inserção do caso 

em seu contexto”. O autor argumenta que a triangulação possível por meio das 

várias fontes de coleta de dados confere credibilidade aos resultados da pesquisa, 

pois possibilita a corroboração para análise do fenômeno estudado. Para além da 

análise documental, propomos o uso de entrevistas para aprofundamento do estudo 

do Programa Institucional das Licenciaturas da UMESP, que se justifica pela 

seguinte razão:  

[...] a entrevista é adequada para obter informações acerca do que as 
pessoas sabem, creem, esperam, sentem ou desejam, pretendem 
fazer, fazem ou fizeram, a respeito das explicações ou razões das 
coisas precedentes (SELLTIZ, 1965 apud GIL, 2009, p. 63)   

Nesse sentido, conhecer as experiências vividas pelos sujeitos da pesquisa 

com relação ao PIL é importante, tanto para historicizar os processos, como também 

para ampliação das reflexões acerca do trabalho com os cursos de licenciatura na 

UMESP.  

Como um dos mais importantes instrumentos de coleta de dados das 

pesquisas em Ciências Sociais, a modalidade escolhida para essa pesquisa foi de 

entrevistas semiabertas com questões previamente organizadas, possibilitando 

abertura para respostas livres por parte dos sujeitos. Essa forma de organização das 

entrevistas dão segurança ao entrevistador no sentido de evitar digressões, além de 

possibilitar comparações entre outras. (GIL, 2009).  

Inspirados em Szymansky (2004), as entrevistas foram organizadas em três  
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conjuntos e categorias a priori, sendo elas:  

(1) A crise das licenciaturas na UMESP – elementos políticos institucionais e a 

tomada de decisão para construção do PIL.  

(2) A gestão do problema – construção coletiva e as possibilidades de 

enfrentamento da crise das licenciaturas e seus desdobramentos. 

(3) Os elementos pedagógicos que constituem o PIL.   

Optamos por organizar os discursos agrupando as respostas na íntegra em 

quadros, com o objetivo de facilitar a análise para levantamento de explicitação de 

significados que emergem dos relatos (Apêndices 2, 3, 4 e 5), sem desconsiderar as 

unidades de contexto. Para Franco (2012, p. 49), “As Unidades de Contexto podem 

ser consideradas como „pano de fundo‟ que imprime significado às Unidades de 

Análise”. 

As unidades de análise estão impregnadas de significados que nascem da 

análise dos discursos. São referências básicas em que são explicitados índices, 

palavras ou fragmentos que, nesta pesquisa, serão negritados e sublinhados para 

evidenciar as ideias analisadas no seu contexto.  

No desenvolvimento deste capítulo, foram feitos recortes das entrevistas para 

análise, que possibilitam a reflexão sobre o objeto pesquisado na perspectiva dos 

sujeitos em contribuição ao debate proposto por este trabalho. Inicialmente 

apresentamos os sujeitos para a construção do contexto. 

5.1.1 Os sujeitos da pesquisa 

As entrevistas foram realizadas com sujeitos cuja participação ocorreu nas 

diversas etapas de construção do PIL: a primeira – a criação, a segunda – o 

desenvolvimento e implantação e a terceira – a implementação. Alguns dos 

entrevistados perpassaram pelas três etapas, outro grupo representado pelos 

coordenadores de curso, participaram da implantação e implementação do 

programa. 

Na primeira etapa destacamos a entrevista com a Professora Me. Vera Lúcia 

Gouvêa Stivaletti, Pró-reitora de Graduação (2007 a 2017), cuja tarefa era de 

liderança de todo o processo, desde a análise do contexto, até a implementação do 

PIL. Participou do Comitê das Licenciaturas, que consistia na primeira equipe 

indicada pela reitoria, para analisar e refletir acerca dos elementos que compunham 
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a crise das licenciaturas na própria universidade. Também foi participante desse 

comitê a professora Dra. Rosemeire Aparecida Bom Pessoni, coordenadora do 

curso de Ciências Biológicas. O trabalho desse grupo culminou, como já tratado 

nesse texto, na construção de um documento que propunha uma política 

institucional para as licenciaturas, objetivando o enfrentamento da crise que foi 

apresentado à reitoria. 

Os gestores da universidade, sensibilizados pelas propostas, decidiram pela 

criação do PIL e nomearam mais um Grupo de Trabalho (GT das Licenciaturas), 

para construção e implantação do mesmo, caracterizando, assim a segunda etapa 

das entrevistas, também participaram as professoras Me Vera Lúcia Gouvêa 

Stivaletti, Dra. Rosemeire Aparecida Bom Pessoni, além das professoras Dra. Roseli 

Fischmann (coordenadora do Programa de Pós-graduação em Educação), Dra. 

Débora de Jesus Bezerra (coordenadora do curso de Matemática) e Professor Dr. 

Wesley Adriano Martins Dourado (coordenador do curso de Filosofia).  

A última etapa, a de implementação, foi também coordenada pela pró-reitora 

de Graduação, tendo também como participantes os coordenadores dos cursos 

envolvidos no programa, novamente sujeitos entrevistados para essa pesquisa. 

Nesse sentido, os participantes, estiveram envolvidos durante o processo de 

criação e consolidação do programa e, por esse, motivo consideramos importante 

ouvi-los para registro das experiências vividas no PIL, bem como para triangulação 

dos dados levantados e ampliação das reflexões e análise do caso. 

O Quadro 1 apresenta, de forma geral, o perfil dos sujeitos entrevistados. 
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Quadro 1 – Quadro Geral – Perfil dos sujeitos da pesquisa.  

QUADRO GERAL – PERFIL DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

SUJEITOS 

PESQUISA 

Graduação 

Ano de 

Conclusão 

Titulação  

e Ano de 

Conclusão 

Outra  

Titulação 

Ingresso 

UMESP 

Função na 

UMESP 

Tempo 

Atuação 

na Função 

Horas 

Atribuídas 

Coordenação 

Atuação 

Ensino 

Superior 

Área de 

Atuação 

Outros Cargos 

de Gestão 

Atuação 

Educação 

Básica/ 

Segmento 

Tempo 

Atuação 

Educação 

Básica 

VERA 

Ciências 

Biológicas 

1978 

Mestre 

1993 

Especialização 

em Didática do 

Ensino Superior 

Fevereiro 

1992 

Coordenadora 

Geral de 

Graduação 

10 anos 40 horas 37 anos 
Saúde e 

educação 

Direção 

Coordenação 

de Estágio 

Sim 

Ensino Médio 
2anos 

ROSELI 

Licenciatura 

Pedagogia 

1974 

Livre 

Docente 

1994 

Mestrado e 

Doutorado na 

área da 

Educação 

Fevereiro 

2009 

Coordenadora 

do Programa 

Pós-graduação 

Educação 

7 anos 20 horas 42 anos Educação 

Direção de 

Departamento 

Presidência de 

Comissões 

Assessora de 

Reitoria 

Sim 

Ensino 

Fundamental 

8 anos 

WESLEY 

Bacharelado 

Teologia 

1993 

Licenciatura 

Filosofia 

1994 

Doutor
61

 

2017 

Mestrado e 

Doutorado na 

área da 

educação 

Abril 

2002 

Coordenador 

do curso de 

Licenciatura 

Filosofia 

7 anos 20 horas 15 anos Educação Não 

Sim 

Ensino 

Fundamental II 

e Médio 

14 anos 

ROSEMEIRE 

Bacharelado/ 

Licenciatura 

Ciências 

Biológicas 

1992 

Doutora 

2002 

Mestrado e 

doutorado na 

área de Botânica 

e Doutoranda na 

área da 

Educação 

Agosto 

1996 

Coordenadora 

do curso de 

Licenciatura 

Ciências 

Biológicas 

10 anos 20 horas 21 anos 
Educação 

e saúde 

Gestora do PLI 

Programa de 

Licenciaturas 

Internacionais 

Sim 

Ensino 

Fundamental II 

e Médio 

6 anos 

DÉBORA 

Licenciatura 

Matemática 

2000 

 

Doutora 

2016 

Mestrado em 

Engenharia 

Mecânica. 

Matemática 

aplicada 

Fevereiro 

2003 

Coordenadora 

do curso de 

Licenciatura 

Matemática 

5 anos 20 horas 14 anos Educação 

Coordenadora 

de Estágio 

Coordenadora 

de Projeto de 

extensão 

Sim 

Ensino 

Fundamental II 

e Médio 

2 anos 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017).
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 Professor Wesley Dourado doutorou-se um mês após conceder entrevista para essa pesquisa e esse dado já foi atualizado (N.A.). 
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Para a realização das entrevistas todos os participantes tiveram acesso e 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), apresentado no 

Apêndice 1, cumprindo, assim, as exigências de procedimento comprometido com a 

ética na pesquisa e autorizaram o uso de seus nomes no corpo deste trabalho. 

Dados coletados nas entrevistas revelam que todos os sujeitos da pesquisa 

têm formação aderente à área que coordenam, são licenciados e pós-graduados 

sendo: um mestre, um livre docente e três doutores. A professora Roseli Fischmann 

é, dentre os coordenadores entrevistados, a que tem formação específica para 

gestão/administração que é inerente a sua própria área. Os demais coordenadores, 

apesar de não terem formação específica para gestão dos cursos, durante a carreira 

assumiram diversos cargos que contribuíram para a construção de conhecimentos 

nessa área e estão relacionados diretamente ao processo de construção e 

consolidação do PIL e expressam alto nível de experiência na coordenação dos 

cursos, também porque todos são antigos funcionários da UMESP e atuam em 

longa data no ensino superior, todos por mais de 14 anos.  

As coordenações têm 20 horas para desenvolvimento da função, com 

exceção da pró-reitora de graduação, que tem tempo integral para exercer seu 

trabalho. Um dado importante a ser destacado é que todos os gestores das 

licenciaturas acumulam a docência, o que pode caracterizar legitimidade no 

processo de gestão pedagógica dos cursos que, normalmente, é absorvida pela 

burocracia exigida pelo sistema acadêmico.  

Os sujeitos da pesquisa, considerando a experiência nos cursos de 

licenciatura da UMESP, vêm construindo uma carreira nas suas áreas específicas 

relacionadas à formação de professores da educação básica. Os depoimentos 

revelam que a maior parte dos sujeitos concentra suas experiências na própria 

universidade. 

Outro importante dado coletado nas entrevistas é que todos os sujeitos da 

pesquisa viveram experiências como docentes da educação básica e, hoje, formam 

docentes para esse segmento. A atuação das coordenações no ensino básico 

ocorreu especialmente no fundamental II e médio devido à especialidade de cada 

um, com exceção da pedagoga, que atuou no ensino fundamental I. Necessário 

registrar que a maior parte dos sujeitos da pesquisa atuou pouco tempo na 

educação básica em comparação com as experiências no ensino superior, com 

exceção do professor Wesley Dourado, que ainda atua na educação básica e 
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superior paralelamente. 

Grande parte da experiência profissional dos sujeitos da pesquisa esteve de 

certa forma relacionada ao ensino. Interessante observar o nível de militância pela 

causa da educação nacional e internacional da professora Roseli Fischmann, cujo 

compromisso político a enquadra como intelectual pública, devido à inserção como 

colunista do jornal Correio Braziliense62 e no campo paradiplomático como 

representante do Brasil e América Latina na UNESCO para construção de diretrizes 

de direitos humanos para o mundo. Tais experiências contribuíram 

significativamente para a construção e consolidação do PIL, aliadas aos demais 

sujeitos da pesquisa.  

Conclui-se na apresentação de perfil dos sujeitos da pesquisa que há, entre 

todos, forte envolvimento com o Programa Institucional das Licenciaturas e a 

atuação de cada um criou um escopo para a implementação do programa como um 

caminho de enfrentamento da crise das licenciaturas em âmbito institucional.   

5.1.2 Análise das entrevistas 

As três categorias de análise de conteúdo desta pesquisa foram definidas a 

priori e é importante esclarecer que, em cada uma delas, encontram-se 

desdobramentos, considerando a relevância das temáticas presentes nos discursos 

dos sujeitos. Tais desdobramentos estão identificados com marcadores para 

organização dos conteúdos de análise. Como justificativa dessa análise e inspirada 

em Franco (2012, p. 64), é necessário esclarecer que “[...] as categorias criadas a 

priori e seus respectivos indicadores são predeterminados em função da busca a 

uma resposta específica do entrevistador” e são pontos de luz no objeto estudado. 

Para desenvolvimento da análise das entrevistas, as respostas foram 

agrupadas não por uma ordem cronológica, mas sim a partir das categorias 

organizadas com destaque aos conteúdos que contribuem para a discussão sobre 

os cursos de licenciatura, em especial, aqueles que fazem parte do PIL da UMESP.  

 Categoria 1: a crise das licenciaturas na UMESP – elementos políticos 
institucionais e a tomada de decisão para a construção do PIL 

Para o desenvolvimento da pesquisa de campo foram organizadas questões 

voltadas para a crise das licenciaturas e, para isso, foi importante identificar, na 
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 Jornal criado em 1960 veiculado em Brasília, Distrito Federal (N.A.).  
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perspectiva dos sujeitos, os motivos para a crise enfrentada pelas licenciaturas. Tal 

temática merece discussão para análise do contexto.  

A falta de incentivo público, a falta das políticas públicas influenciam bastante a crise e a própria 
remuneração dos professores. (VERA STIVALETTI) 

O desprestígio social é muito grande e o pessoal quer prestígio também, quer ser respeitado, então, 
eu diria, assim, que a profissão docente, aqui no Brasil, não tem conseguido oferecer níveis de 
dignidade básica para que as pessoas se interessem. É um trabalho difícil, salário baixo, conflito 
que, às vezes, é cultural, a questão da violência urbana que está muito forte e os professores ficam 
muito a mercê. Então não é uma profissão de interesse, não é uma profissão que atrai a juventude. 
[...] Eu sinto, que não conseguimos montar processos de políticas públicas para efetivamente 
transformar a mentalidade social, transformar a expectativa e dar conta disso, valorizar. (ROSELI 
FISCHMANN)  

Eu indicaria algumas coisas. A própria questão da carreira docente é um aspecto, ela, no meu 
entendimento, não está no fim da fila das piores profissões que são remuneradas de modo ruim, 
existe muita gente que tem a mesma formação que o professor e que ganha muito menos que o 
professor, trabalhando a mesma carga horária, entretanto, a expectativa que a sociedade tem em 
relação à tarefa do professor é desmedida, quando você olha o seu salário e quando você olha as 
condições do seu trabalho, então a carreira não é interessante.  

Eu acho que um segundo aspecto é a formação do professor, no Brasil, nós ainda estamos um 
pouco longe de uma formação adequada dos nossos professores, seja para a realidade que temos, 
seja para transcender ou enfrentar a realidade, em que pesem as leis exigindo formação específica 
para a atuação da docência, como uma estratégia de qualificar mais essa função dentro das escolas, 
mas as próprias universidades estão distantes da educação básica, elas conhecem um pouco, à 
distância,  a experiência do professor, o pesquisador que vai para escola, nem sempre tem a 
sensibilidade  de olhar de dentro mesmo, ele é um observador, não sente as dores, as alegrias do 
docente  e dos diferentes sujeitos da experiência educativa.  

Outro elemento que é essa diminuição da tarefa da escola como um lugar de preparação para os 
processos seletivos, algo que, hoje, atinge, inclusive, as escolas públicas de modo muito acentuado, 
o que faz com que os professores fiquem reféns dos grandes vestibulares, das grandes 
universidades, ou deixe naquele concurso... o que faz com que a escola deixe de ser um lugar de 
convivência, pela beleza de aprender, que esse lugar constrói a humanidade da gente, que a gente 
constrói uma sociabilidade...  

Outro elemento que está presente nesta pergunta que você me faz é na própria percepção que a 
comunidade tem da escola... enquanto a escola e o professor gozava de um status e de uma imagem 
respeitada na sociedade, a escola conseguia  tocar o seu trabalho, mas a medida que você não 
precisa, a rigor, da escola para ter êxito nos limites da lógica do capital, a escola não é mais o único 
caminho privilegiado para a ascensão financeira, digamos assim, o professor vai perdendo 
também o seu status . (WESLEY DOURADO) 

Eu acho que pela desvalorização da educação, nós somos um país que desvaloriza e educação, 
desvaloriza o professor. O aluno acaba tendo uma experiência ruim de que tudo pode ser feito, não 
precisa dar conta de nada, ele vai passar de qualquer jeito, então, essa visão de educação errônea 
que se tem por causa de desvalorização da nossa própria sociedade com a educação, acaba 
afastando os alunos da educação, acho que muito mais do que o salário. Não acredito que seja o 
salário é muito mais por uma experiência ruim que eles têm durante a formação e a desvalorização 
da educação na sociedade, que acaba levando o aluno a não querer. (ROSEMEIRE PESSONI)  

Então, essa crise eu acho que é muito antiga... Ser professor já há muito tempo que não está em 
alta, não enxergo que o problema da crise seja o salário, eu acho que é muito mais uma 
precariedade. O status da profissão que caiu muito, todo mundo acha que ser professor não é 
nada... Acho que é uma questão de valorização mesmo da profissão, da pessoa enxergar que é 
uma profissão importante tanto quanto médico, engenheiro, ou qualquer outra, eu acho que é mais 
esse problema. (DÉBORA BEZERRA) 
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A análise dos discursos nos permite identificar fatores que dialogam com boa 

parte das reflexões tecidas no desenvolvimento desta tese. A mais importante é a de 

que a crise das licenciaturas está relacionada à precarização do trabalho docente 

relacionada à remuneração dos professores, a carreira não é interessante, 

desvalorização do professor, precariedade e a questão de valorização da 

profissão.  

As condições de trabalho impactam diretamente na crise da profissão 

docente. Segundo Alves (2013, p.178), a precarização do trabalho assume duas 

dimensões: a salarial e a do homem que trabalha. A precarização salarial está 

relacionada a contrato, remuneração, jornada de trabalho, organização da produção, 

influência da tecnologia, flexibilização para intensificação das rotinas e estão 

diretamente relacionadas à morfologia social do trabalho. A precarização do homem 

que trabalha está relacionada à exploração da força de trabalho e influencia 

diretamente no plano da subjetividade humana e provoca “desequilíbrios 

metabólicos das individualidades pessoais”. 

A baixa atratividade da carreira docente está associada a todas essas 

questões que, relacionadas, geram insegurança e desinteresse da juventude na 

busca por essa profissão. Também para o autor, “na medida em que presenciamos 

a crise estrutural de valorização do capital e a exacerbação da produtividade do 

trabalho, o trabalho abstrato exaspera-se se tornando afetado de negação” (ALVES, 

2013, p.180). 

 É possível detectar nos discursos a sintonia com essas afirmativas de Alves 

(2013), quando os sujeitos apontam para a ideia de que ser professor não é uma 

profissão de interesse, a escola não é mais um caminho privilegiado para 

ascensão financeira, o professor vai perdendo o status, desvalorização da 

educação, o status da profissão caiu muito. Nesse sentido, a crise das 

licenciaturas ocorre porque a essência da educação está em crise e esta é 

impactada diretamente pelo capital e por paradigmas emergentes, que, segundo 

Bauman (2010) tornam os conhecimentos líquidos e passageiros, esvaziando, 

assim, o sentido da profissão.  

O diagrama da Figura 18, a seguir, expõe a representação das palavras 

centrais dos discursos dos sujeitos da pesquisa, no que se refere à Crise. 

 Na sequência, apresentamos fragmentos das entrevistas, cujo 

desdobramento está relacionado às dificuldades enfrentadas pelos gestores da 



179 
 

UMESP, pró-reitora de graduação e coordenadores de curso, no que tange ao 

trabalho com os cursos de licenciatura.  

Figura 18 – Diagrama da representação das palavras centrais dos discursos dos 
sujeitos da pesquisa – CRISE. 

 

Fonte: A Autora (2018)
63

.  

 Dificuldades Gestoras  

Com o objetivo de, mais uma vez, tentar caracterizar a crise vivida pelas 

licenciaturas, a pergunta feita foi: “Quais eram ou são as dificuldades enfrentadas 

pela instituição no que se refere aos cursos de licenciatura da UMESP?”, e 

obtivemos as seguintes respostas. 

A principal dificuldade da UMESP com as licenciaturas foi quando começamos a ter uma diminuição 
na procura dos cursos. Houve uma necessidade de se discutir a questão e olhar para o que estava 
acontecendo, porque o que estávamos vendo, era que vários cursos estavam para fechar devido ao 
baixo número de alunos. (VERA STIVALETTI)  

Ao mesmo tempo em que fechávamos cursos de licenciatura, tínhamos áreas que estavam 
necessitando de docentes relacionados às áreas básicas. Por exemplo: em relação à Faculdade 
de Saúde, tínhamos o curso de Farmácia que precisava de professores de Química, Física e Biologia; 
a Faculdade de Engenharias que começava a crescer precisava de professores de Matemática, de 
Física. Vendo todo este contexto, observamos que realmente teria que haver vontade política da 
instituição para fortalecimento das licenciaturas. (VERA STIVALETTI) 

A principal é a dificuldade financeira, porque sempre tínhamos um parecer contrário, negativo para 
a abertura dos cursos de licenciatura eram deficitários e a instituição não poderia arcar com 
esse deficit. (VERA STIVALETTI) 

                                                           
63

 A criação de todos os diagramas das representações das palavras-chave dos discursos dos 
entrevistados é de criação da Autora, inspirada no aplicativo “Canva”. 

DIAGRAMAS. Aplicativo CANVA. Disponível em: <https://www.canva.com/>. Acesso em: dez. 2017.  
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No discurso, é possível observar que, para a Universidade, a principal crise 

está associada a questão que é a dificuldade financeira, os cursos de 

licenciatura eram deficitários e a instituição não poderia arcar com esse deficit. 

Porém, existe a clareza de que a dificuldade expressa é gerada pela baixa captação 

de alunos, diminuição na procura dos cursos, baixo número de alunos, 

fechávamos cursos de licenciatura, e está associada à diminuição da procura do 

alunado por cursos de formação docente.  

Como já apontado nesse trabalho, a atratividade da carreira docente é objeto 

de pesquisas e, muitas delas, desenvolvidas pela Fundação Carlos Chagas. 

Relatórios apontam que o desinteresse das novas gerações pela profissão docente 

é uma séria questão que se apresenta, não só no Brasil, mas também em países 

que, inclusive, se destacam com bons resultados no sistema educativo, como por 

exemplo, a Finlândia (FUNDAÇÃO, 2009). Porém, urgente e necessário se faz 

discutir a crise das licenciaturas, porque teria que haver vontade política da 

instituição para fortalecimento das Licenciaturas, aliás, qualquer projeto de 

nação perpassa pela qualidade da educação básica e a formação de crianças e 

jovens desenvolvida sistematicamente por professores licenciados. 

A contradição entre as questões financeiras, gerada pela baixa procura pelos 

cursos de formação docente, e questões formativas, está instalada e aparece no 

discurso de Stivaletti quando observa a necessidade de preservação das áreas 

básicas do conhecimento que estão relacionadas com os cursos de licenciatura: 

tínhamos áreas que estavam necessitando de docentes relacionados às áreas 

básicas. Para as coordenações de cursos, as dificuldades mostraram-se muito 

parecidas. 

A principal dificuldade que se tinha no curso era a própria formação de turmas... Tínhamos 
dificuldade na captação de alunos... O curso de Filosofia nunca foi muito populoso, as 
universidades, por ai, sempre começam seus cursos com poucos alunos ... 20/30 alunos, que sempre 
foi um pouco a realidade do curso da Metodista. Era raro quando você tinha 40 alunos no início do 
curso, mas, em um momento, a universidade enrijece essa exigência de você ter 40 alunos. Mas na 
verdade não é isso, nós não conseguíamos se quer atrair 40 pessoas para o processo seletivo, 
então, o que disso virava matrícula, era um número de fato muito pequeno. Por esse motivo, então, 
não formou turma em 2009, 2010 e 2011. (WESLEY DOURADO) 

Quando eu assumi a coordenação, eu tinha a expectativa de que seria uma coordenação acadêmica 
e foi uma fase de transição da universidade com a implementação de uma visão mais administrativa, 
também da coordenação, já com preocupações de evasão e de captação de alunos. O curso de 
Ciências Biológicas, sempre foi um curso muito pequeno.  Nós tínhamos no ingresso de primeiro 
semestre 60 alunos, mas a gente formava mais ou menos 25 alunos, às vezes menos, chegamos a 
formar 15 alunos. (ROSEMEIRE PESSONI) 
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Foi a questão do baixo número de alunos... O curso de Matemática, sempre teve turmas menores, 
mas o oferecimento era de 80 vagas e como não formava turma, não houve mais oferecimento no 
vestibular, porque o máximo de alunos que conseguimos captar foi 45 ingressantes e a instituição 
não liberava, não bancava a formação de turma. Então ficamos 3 anos sem formar turma. (DÉBORA 
BEZERRA) 

Na voz dos coordenadores, observa-se que as dificuldades de captação de 

alunos, formação de turma e evasão são comuns em todos os cursos de 

licenciatura da UMESP, aliados a um perfil de turmas pequenas, no que tange ao 

número de alunos. O curso nunca foi muito populoso, curso muito pequeno, 

turmas menores, porém, um ponto importante a ser considerado é que a 

Universidade determina, tanto para os cursos de bacharelado, quanto para os 

tecnólogos e para as licenciaturas, o mínimo de 80 matrículas para a formação de 

turmas. Tal exigência impactou na vida acadêmica, excluindo dos quadros dos 

vestibulares o oferecimento de muitos cursos, em especial, algumas licenciaturas, o 

que gerava inquietações e insegurança entre todos os gestores e corpo docente que 

atuavam com cursos de formação docente. 

Esses fatores estão associados ao fenômeno de falta de docentes para o 

ensino médio. Segundo a Fundação Carlos Chagas (2009, p. 4), “Em 2007, o 

Conselho Nacional de Educação designou uma comissão interna para realizar um 

estudo sobre o Ensino Médio e a falta de professores qualificados em algumas áreas 

do conhecimento”. Tal estudo gerou um relatório intitulado “Escassez de professores 

no ensino médio: propostas estruturais e emergenciais” (BRASIL, 2007b) e aponta 

para o deficit de professores na área de Química, Física, Matemática e Biologia.    

Outro aspecto que revela dificuldade para os gestores dos cursos de 

licenciatura está relacionado à baixa procura das licenciaturas em comparação aos 

cursos de bacharelado. 

Na faculdade em que eu dirigia, tínhamos cursos de bacharelado desde sua concepção. Na época, 
em que a legislação permitia, nós criamos um curso integrado de bacharelado e licenciatura e 
observávamos que, no início, os alunos questionavam: “mas porque eu tenho que ver conteúdos das 
disciplinas pedagógicas, se eu não quero ser professor?”. 

Observávamos que os alunos tinham maior interesse no bacharelado, mas depois notávamos que 
lá para frente, no curso, as coisas se modificavam. Por quê? Primeiro, porque a licenciatura é 
bem dinâmica, muito baseada em projetos e, depois, a gente percebia que geralmente o primeiro 
emprego desse aluno, após a sua formação, era justamente na área da licenciatura, era na 
escola. Nós ficamos com esse projeto durante muitos anos. No auge da crise nós tivemos um curso 
que tinha essa característica (bacharelado e licenciatura), alguns alunos desistiram, porque não 
queriam cursar as disciplinas relacionadas à licenciatura e, por outro lado, o nosso projeto era 
integrado. 
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Naquele momento havia um desanimo total pelas licenciaturas, foi quando começamos a pensar 
nas licenciaturas e a trabalhar nelas. Esse fato aconteceu com várias instituições, principalmente com 
as particulares. Foram fechando os cursos. Então, Letras, Língua Espanhola, Língua Inglesa, 
Ciências Sociais, observávamos que eles estavam fechando os cursos, inclusive algumas 
confessionais, no caso da Mackenzie, da própria PUC. (VERA STIVALETTI) 

Para Ciências Biológicas existe uma atratividade muito grande do bacharelado, os alunos ainda 
têm uma visão romanceada da área, “do biólogo que vive no meio do mato, que fica observando a 
natureza, os bichos”, ainda existe esse mito, não que o biólogo faça isso, mas isso é algo técnico. 
Existe uma rejeição para a carreira de professor, muitas vezes, por se tomar como base o próprio 
ensino que eles tiveram, eles acabam de sair do ensino médio, e muitas vezes, a experiência deles 
não é boa e não querem ser professor, querem ir para a área de atuação do biólogo. Ao longo do 
curso eles vão tendo uma mudança dessa visão, e conhecendo todas as áreas que a Biologia 
abrange. Quando os cursos eram integrados (licenciatura e bacharelado), muitos alunos falavam para 
a gente, que eles entram com uma rejeição muito forte da educação, mas muitos viam que a 
educação era um caminho que eles gostariam de seguir e muitos seguiram... Hoje trabalhamos 
muito a formação diferenciada, um biólogo bacharel tem um tipo de formação e o biólogo 
professor outro tipo de formação, eles têm uma área básica da biologia, mas a atuação profissional 
é totalmente diferente. O bacharel nunca entra na educação, mas o licenciado pode atuar na área do 
bacharelado, contanto que ele dê continuidade para a sua formação, pela pós-graduação. 
(ROSEMEIRE PESSONI) 

Há na Universidade uma procura muito maior por cursos de bacharelado, 

comparado aos das licenciaturas. Os discursos apontam: atratividade muito 

grande do bacharelado, e que há rejeição para a carreira de professor. A 

tentativa de cursos integrados (bacharelado e licenciatura) não foi funcional, devido 

à alta carga horária semanal e de estágio necessárias, provocando expressivo nível 

de evasão alguns alunos desistiram, porque não queriam cursar as disciplinas 

relacionadas à licenciatura, motivada e agravada também pela influência direta da 

crise das licenciaturas, havia um desânimo total pelas licenciaturas. A Fundação 

Carlos Chagas (2009) aponta que a docência, na perspectiva dos alunos do ensino 

médio, configura-se como: 

[...] um trabalho nobre, gratificante, permeado de sentimentos de 
prazer e satisfação, entretanto, [...] trata-se de um trabalho pesado, 
que requer paciência, muitas vezes frustrante e que vai além da 
escola. E, ainda, que consome boa dose de energia afetiva 
decorrente da natureza interpessoal das relações professor/aluno 
(FUNDAÇÃO, 2009, p. 66). 

Em vista do exposto, ocorre um distanciamento entre as exigências da 

profissão e o retorno. Daí, tantas instituições estarem fechando os cursos de 

licenciatura.  

Nesse contexto de crise, surge no corpo diretivo da UMESP a necessidade de 

criação de um comitê, com a finalidade de discutir as dificuldades enfrentadas pelos 

cursos de licenciatura, esboçando, assim, vontade política de análise e 

compreensão da realidade. 
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Com a sensibilidade do professor Clóvis Pinto de Castro, à época vice-reitor da UMESP, começa a 
mostrar esse panorama para a reitoria, indicando a necessidade de olhar para as licenciaturas. 
Assim, a reitoria envolve o próprio diretor da área da educação, professor Elydio dos Santos Neto, e o 
designa para construir uma proposta de trabalho para refletir sobre o problema da baixa procura 
pelos cursos de licenciatura. Eu digo que começou a existir uma vontade política por parte da 
UMESP para enfrentamento desse problema. (VERA STIVALETTI) 

Analisando o contexto do PIL na UMESP, é possível constatar que esse foi 

um importante passo para a sua criação, a necessidade de olhar para as 

licenciaturas e refletir sobre o problema da baixa procura pelos cursos de 

licenciatura, para criar mecanismos de enfrentamento desse problema.  Tal 

iniciativa estava em sintonia com os documentos do MEC, em especial o relatório 

produzido pela comissão especial (CNE/CEB), no seu item 7, que diz respeito ao 

incentivo no âmbito do ensino superior de políticas que estimulem a criação de 

vagas e melhorias na qualidade dos cursos de licenciatura, bem como mecanismos 

que reduzam a evasão do alunado associada ao oferecimento de cursos no período 

noturno e contemplem o aluno trabalhador  (BRASIL, 2007b). 

O Comitê das Licenciaturas, como já exposto neste trabalho, foi uma equipe 

composta por profissionais das áreas das licenciaturas, que após de sequenciadas 

reuniões, seminários e debates, construiu relatório analítico propositivo que 

subsidiou com suas reflexões e ponderações a tomada de decisão da UMESP, no 

sentido de construção de uma política institucional das licenciaturas, o PIL. 

Figura 19 – Diagrama da representação  das  palavras centrais dos discursos dos 
sujeitos da pesquisa – DIFICULDADES GESTORAS. 

 

Fonte: A Autora (2018).  
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 O Comitê das Licenciaturas 

A motivação para designação deste grupo estava associada ao indicativo de 

vontade política institucional de pensar possibilidades de enfrentamento da crise 

vivida pelas licenciaturas. 

Foi justamente quando a reitoria começou a perceber a queda dos números de inscritos para o 
vestibular e os matriculados. Os diretores acompanhavam os números das matrículas das 
licenciaturas e traziam suas angústias. Foi isso que levou à criação do comitê. A política 
institucional é de trabalhar de uma forma colegiada, então houve um comitê, um colegiado para 
avaliar e trazer propostas. Foi um trabalho conjunto com a avaliação institucional, que trazia as 
informações para discussões, então, foi um trabalho bem complexo. (VERA STIVALETTI) 
 
Para enfrentamento da crise começamos a ter fóruns dos coordenadores das licenciaturas 
inicialmente discutindo temas da educação, até com palestrantes externos, que vinham falar sobre o 
que estava acontecendo, sobre as mudanças que viriam na educação. A partir dai os professores 
coordenadores dos cursos de licenciatura começaram a se reunir e dentro desse fórum, espaço que 
se levantou a preocupação com o fechamento de cursos de licenciatura como: o curso de 
Matemática, o curso de Filosofia, de Ciências Sociais. Também estava quase fechando, o curso de 
Biologia.  Para se manter, o curso de Educação Física mudou o projeto pedagógico com a entrada 
pelo bacharelado e depois pela licenciatura,  fazendo vestibular interno para licenciatura como 
proposta  para conseguir manter esses cursos.  A angústia dos coordenadores de licenciatura com o 
fechamento desses cursos foi o que motivou o comitê. (ROSEMEIRE PESSONI) 

A perspectiva de fechamentos de cursos de licenciatura caracterizava um 

sério problema para a UMESP. A tomada de decisão para pensar o problema e 

trabalhar de forma colegiada, com a criação do comitê foi um primeiro passo 

para reflexão sobre o problema instalado. Esse trabalho conjunto que se 

sustentava em pesquisas empíricas revelou um princípio de gestão democrática 

para enfrentamento de uma crise que não poderia apenas ser vista no seu aspecto 

financeiro, mas também político-social. Os fóruns dos coordenadores das 

licenciaturas desenvolvidos pelo comitê promoviam discussões no sentido de 

compreender os motivos que levavam à baixa procura pelos cursos de formação 

docente e pensar sobre possibilidades de tornarem as licenciaturas mais atrativas 

para a juventude. 

O próprio governo começou a desenvolver programas de incentivo às licenciaturas: o Programa 
de Licenciaturas Internacionais, que era um programa de intercambio exclusivo para alunos de 
licenciaturas. Também uma estratégia do governo de incentivar os cursos de licenciaturas, o PIBID 
que é um diferencial muito grande, você tem um resultado imediato de mudança na escola, o 
professor de escola pública se sente valorizado dentro desse programa, ele consegue mudar a sua 
prática. Os alunos, futuros professores, se sentem motivados e conseguem verificar que existe 
possibilidade de mudança. O aluno muda aquela visão distorcida que ele tem de educação e ele 
percebe que tem um papel fundamental de mudança. (ROSEMEIRE PESSONI) 

Percebe-se que as discussões sobre a importância de incentivar a formação 

docente, nesse período (2009-2010) não estavam apenas concentradas na UMESP, 
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mas eram objetos de pesquisas empíricas que culminavam na construção de 

políticas públicas de valorização da formação docente. Assim o discurso indica a 

necessidade de: incentivar os cursos de licenciatura, o professor se sente 

valorizado, motivado. Tais políticas apresentam-se por meio do PIBID e PLI. 

 

Durante as reuniões do Comitê, se levantava a preocupação sobre a missão da Universidade 
Metodista que faz parte da Igreja Metodista e tem como seus desígnios a educação. Dentro do 
plano e missão, como que ela deveria ver os cursos de licenciatura. Se em todos os documentos, da 
própria igreja está a educação como base, então nós não poderíamos agir como as outras 
instituições. Era preciso ter um olhar diferenciado para as licenciaturas. 

A discussão desse comitê também girou em torno disso: como ter embasamento da importância da 
formação do professor, mas também da importância que a Universidade  Metodista tem para a 
sociedade, referente a formação dos professores, então eu acho que foi muito nesse sentido as 
discussões. (ROSEMEIRE PESSONI) 

Interessante observar os caminhos que o comitê das Licenciaturas criou para 

a construção de argumentos que pudessem embasar a necessidade de um olhar 

cuidadoso para os cursos de licenciatura. Pensar o compromisso social e a 

importância que a Universidade  Metodista tem para a sociedade, relacionado 

ao Plano e Missão da Igreja Metodista. Estes foram pontos fortes para a tomada de 

decisão institucional no sentido de desenvolver um olhar diferenciado para as 

licenciaturas rumo à construção do PIL e que de certa forma indicam o diferencial 

as instituições confessionais daquelas de mercado. 

Os encontros do comitê das Licenciaturas eram periódicos, quinzenais e/ou 

mensais com uma metodologia de trabalho construída pelo próprio grupo. 

O professor Elydio, coordenador do PPGE na época, dava o suporte da base educacional e com o 
seu conhecimento, auxiliava o grupo com  olhar teórico e tinha uma experiência muito grande sobre 
a educação do Brasil. Participava também, a professora Fátima, coordenadora da Avaliação 
Institucional, trazia os dados que já estavam sendo gerados pela sua equipe (como que estavam as 
avaliações dos cursos, como era o relacionamento dos professores, o aprendizado, a didática etc.) 
ela trazia muitos dados estatísticos nas reuniões. Também como metodologia de trabalho, cada 
coordenador de curso trazia os problemas que vivia no seu dia a dia, no curso.  

Também, desde o início, nós começamos a fazer as leituras de pesquisadores da área da educação, 
para poder ter parâmetro e ter também referencial teórico para decidir que caminho nós teríamos 
que seguir. Fazíamos as leituras desses textos seguidas de discussão e levantamento de pontos que 
eram importantes para a gente pensar como seria esse programa das licenciaturas. (ROSEMEIRE 
PESSONI) 

O desenvolvimento do trabalho do grupo foi marcado por disciplinada 

sistematização do conhecimento sustentado em aporte teórico para que se 

delineassem concepções de educação e formação docente que serviriam de base 
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para as propostas que estavam sendo construídas. A metodologia de trabalho do 

comitê das Licenciaturas se sustentava no levantamento dos problemas vividos no 

dia a dia das coordenações e instituição para, à luz de referencial teórico, pensar 

em proposições de enfrentamento da crise das licenciaturas. Assim nasce o PIL. 

O que mais demorou foi chegar ao consenso do que era núcleo comum, quais eram os conteúdos 
comuns às licenciaturas, o que você precisava, independente da área, para ser professor. (VERA 
STIVALETTI) 
 
Nasceu a ideia do programa, da importância de se construir os núcleos comuns. Foi ai que 
começamos a estruturar  e pensar,  que nós  formamos professores, não importa em qual área, a 
linha mestra é a formação docente que os cursos de licenciatura poderiam estar articulados com os 
núcleos comuns para a formação docente e depois a especificidade de cada curso. Os núcleos 
comuns não acontecem só dentro do programa das licenciaturas, já vinham discussões de outros 
cursos. Desde 2008 essas discussões eram realizadas, e aparecem nas diretrizes da formação dos 
projetos pedagógicos de todos os cursos de graduação da Metodista. (ROSEMEIRE PESSONI)  

Como já mencionado neste trabalho, podemos considerar que a identidade do 

PIL está nos módulos de núcleo comum, espaço de articulação entre todos os 

cursos de licenciatura preocupados com a formação docente. Os cursos, 

articulados por esses módulos configuram e expressam os principais saberes 

docentes independente da área do conhecimento a que pertença.  

Essa configuração de curso com, os módulos de núcleo comum, expressa uma 

inteligência que ajuda a lidar com as questões pedagógicas e também financeiras 

para precificação dos cursos, tão necessárias para a universidade. 

Eu tive na época, um diálogo com o diretor financeiro para ele  entender, pois a planilha financeira 
não transmitiria o que iria acontecer no PIL, mas para ele entender e fazer a precificação dos 
cursos. Precisei explicar para ele se convencer que valeria a pena  e que o subsídio que não seria 
algo tão absurdo. Eu acho que o parecer dele também foi muito importante. A academia conseguiu 
convencê-lo. Acho que isso foi uma conquista de algo que estava minguando, morrendo... (VERA 
STIVALETTI) 

 

Os diálogos políticos foram importantes no processo de construção e 

implantação do PIL. O ponto mais delicado para a UMESP dizia respeito à 

precificação dos cursos de licenciatura, cujas planilhas financeiras eram sempre 

deficitárias, considerando o baixo número de alunos e significativa evasão. As 

reflexões promovidas nas reuniões do Comitê das Licenciaturas fundamentaram os 

discursos que se consolidaram em bases teóricas fortes e ajudaram no processo de 

convencimento dos diferentes setores institucionais. Não haviam ações isoladas, 

desde o princípio os caminhos para construção do programa ocorreram em uma 

estrutura dialógica e colegiada, que resultaram em um documento que 
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instrumentalizou a UMESP na tomada de decisão por uma política institucional para 

as licenciaturas.  

Com certeza, o Comitê das Licenciaturas representou uma força. Esse grupo de trabalho 
subsidiou uma discussão em âmbito maior [...] representado, na época, por um líder acadêmico, o 
professor Elydio, por mim, pela própria reitoria. Esse trabalho colegiado mostrou-se com muito mais 
força do que se viesse com uma proposta só da pró-reitoria, ou do professor Elydio sozinho. O PIL foi 
uma proposta amplamente discutida, foi quando todo mundo se posicionou, todo mundo 
participou, votou. O comitê teve a sua força, eu tenho certeza disso. (VERA STIVALETTI)  
 
Com certeza, foi um programa de enfrentamento da crise, acho que só o fórum de licenciatura não 
teria dado conta se não fosse o comitê. O fórum trazia o problema, nós fazíamos as discussões, mas 
ter um comitê específico para pensar as licenciaturas, um caminho para as licenciaturas, fez toda a 
diferença. A partir disso, acho que sim, a instituição assumiu de fato o seu papel como a importância 
na formação e na participação social da educação. Acho que foi uma forma de assumir a sua missão 

com essa tomada de decisão. (ROSEMEIRE PESSONI) 

Da compreensão dos fragmentos, é possível constatar que o comitê das 

Licenciaturas representou uma força, que sustentada no diálogo, acabou por 

subsidiar uma discussão em âmbito maior em outras instâncias da Instituição.  

Teve como principal papel organizar e sistematizar as discussões coletivas e com 

bases sólidas, propor a indicação e urgência de ações para tomada de decisão de 

enfrentamento da crise por meio da valorização das licenciaturas, assumindo assim 

seu papel social como instituição confessional que forma professores para a região 

do Grande ABC.   

 Tomada de Decisão Política Institucional: O PIL 

É fato que houve, por parte da UMESP, vontade política com a tomada de 

decisão institucional para o desenvolvimento do PIL, que se sustentou na própria 

confessionalidade e plano missionário, como já exposto nesse trabalho.  O trabalho 

seguinte, então, seria de organização do programa.  
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A dúvida: quais seriam os cursos contemplados no programa? Eu diria que, politicamente, isso foi o 
mais difícil de entrar em consenso. Quando decidiram por um curso de cada área: a área de exatas 
representada pela Matemática, a de biológicas representada pelo curso de Ciências Biológicas, a de 
humanas pelos cursos de Pedagogia e Filosofia... A partir do momento que isso foi alinhavado, foi 
mais fácil, pois os diretores sentiram que suas faculdades estavam representadas.  

No início do Programa houve um subsídio financeiro, por parte da instituição, porque a Pedagogia 
era o único curso superavitário, os demais não. Então, houve um consenso que a instituição iria 
subsidiar, diminuindo a margem financeira, e ele seria separado da rentabilidade. Eu acho que isso 
foi uma coisa bastante interessante. Foi isso que deu condições para a apresentação da proposta, 
organizando: módulos de núcleo comum, turmas maiores nos Módulos Comuns e menores nos 
Módulos Específicos, mas sem haver prejuízo pedagógico. Acho que isso foi interessante, foi assim 
que a comunidade acadêmica convenceu a mantenedora.  

A ideia era trabalhar dessa maneira e avaliar depois de 2 ou 3 anos  e verificar se teria continuidade 
ou não. Observamos que o Programa está crescendo. Na época, ficou uma pendência de rediscutir 
a viabilidade de incluir novas áreas, então, eu vejo que ai a gente não avançou.  

Acho que foi um bom momento politico, a mantenedora acabou ouvindo a comunidade acadêmica 
e a comunidade acadêmica também falou: “olha, a gente pode trabalhar dessa e dessa maneira!”, 
como uma contrapartida, possibilitando uma sustentabilidade financeira.  

Acho que foi importante também a interação, que veio com a pós-graduação, que trouxe programas 
como o PIBID; agora estamos numa fase com as segundas licenciaturas, o que é um avanço 
importante. (VERA STIVALETTI) 

Como já explicitado neste texto, a principal dificuldade enfrentada pela 

instituição, frente às licenciaturas, era financeira, considerando o baixo número de 

alunos. A organização do PIL, após definição dos cursos que seriam contemplados 

no programa (Ciências Biológicas, Filosofia, Matemática e Pedagogia), ocorreu de 

forma a pensar a sustentabilidade financeira, considerando que seria necessário um 

subsídio financeiro por parte da universidade, no sentido de garantia de formação 

de turmas, independentemente do número de alunos matriculados.    

A mantedora conseguiu separar a perspectiva de rentabilidade das 

licenciaturas, diminuindo a margem financeira, e autorizou o funcionamento do 

PIL, pois, com argumentos trazidos pelo Comitê das Licenciaturas, a comunidade 

acadêmica convenceu a mantenedora, que seria possível garantir a formação de 

turmas pequenas, considerando que, nos módulos de núcleo comum, 

correspondente a 30% da matriz curricular dos cursos envolvidos no programa, as 

turmas seriam maiores e contemplariam o encontro dos quatro cursos envolvidos em 

temáticas comuns da formação docente. Os outros 70% da matriz curricular dos 

cursos estariam relacionados a Módulos Específicos de cada área. A escolha do 

curso de Pedagogia a compor o programa foi intencional pelo fato de ter boa 

procura e ser um curso superavitário, isso possibilitaria uma sustentação 

econômica para os outros cursos menos procurados. 
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Há uma percepção que o PIL superou as expectativas da própria Instituição, 

pois o programa está crescendo, possibilitando a formação de docentes de cursos 

que estavam praticamente extintos e não mais sendo oferecidos no portfólio de 

vestibulares. Nessa perspectiva, professora Vera Stivaletti considera o programa um 

sucesso e um avanço como política institucional, mas vê como perspectiva de 

crescimento retomar as discussões para ampliação do PIL com novas licenciaturas.  

O fato de a instituição resolver propor um programa institucional das licenciaturas desencadeou 
várias possibilidades. Valorizar as licenciaturas, então, é um pulso que acaba tornando 
praticamente sustentável pelo que desperta nas pessoas.  

Investir na formação dos professores tem repercussões praticamente imprevisíveis, porque esse 
protagonismo dos coordenadores da Pedagogia e das outras licenciaturas, da Matemática, da 
Biologia, da Filosofia, a gente não imaginaria que a coisa iria tomar esse rumo e crescesse como está 
crescendo, e isso é muito bonito, então, você tem um movimento que acaba se desdobrando por si. 
(ROSELI FISCHMANN)  

O que salta aos olhos no discurso é que a iniciativa do PIL desencadeou 

várias possibilidades para a Instituição e alunado como, por exemplo, o PIBID, o 

PARFOR, além da possibilidade de estágio para os bolsistas da CAPES, 

mestrandos e doutorandos do PPGE.  

A valorização das licenciaturas pela UMESP, expressa pelo programa, 

desencadeou um pulso criador que acaba por gerar sinergia e fortalecimento de 

iniciativas formativas entre os cursos que ultrapassam os limites da UMESP, como, 

por exemplo, as reflexões desenvolvidas sobre as práticas docentes nos módulos de 

Núcleo Comum chegam às escolas de educação básica da região do Grande ABC 

por meio do trabalho dos bolsistas do PIBID e estagiários do programa.  

Esses futuros professores começaram a ter atuação nas escolas conveniadas 

e também contato direto com professores, tanto das escolas públicas, quanto da 

própria Instituição. A UMESP tem se transformado em um polo de cultura para a 

formação docente, considerando os encontros formativos na Instituição, os quais 

desenvolvidos sob a coordenação de docentes, coordenadores de curso e do 

projeto.  

O desenvolvimento do PIBID possibilitou também a produção acadêmica para 

a área da educação por meio de artigos científicos, livros, congressos e seminários. 

Para os bolsistas da CAPES o contato com docentes da UMESP no trabalho 

com os módulos de Núcleo Comum também têm sido uma interessante experiência 

para a formação de futuros professores universitários, os quais trabalharão 
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diretamente com a formação de novos docentes de diferentes segmentos. Essa 

ação tem integrado de forma interessante o PPGE às licenciaturas. 

O PARFOR/UMESP foi outra ação gerada a partir do PIL. A matriz curricular 

do curso de Pedagogia passou a formar docentes para as escolas públicas da 

região. 

Todos esses elementos interligados ao PIL sob o protagonismo das  

coordenações de curso e equipe docente o fortalecem, dão visibilidade e, 

sobretudo, expressam um compromisso social da Universidade com a comunidade 

externa, em especial, com a formação docente para o Grande ABC. 

A universidade se viu, na verdade, em uma encruzilhada. Ela estava diante de quatro ou cinco cursos 
que não formavam, cursos importantes para a história da própria Universidade, como Pedagogia, 
por exemplo, o curso de Letras, o curso de Filosofia, que não tem a mesma tradição desses cursos, 
mas que do ponto de vista ideológico é importante em uma universidade confessional. 
(WESLEY DOURADO) 

A escolha do curso de Filosofia foi motivada exatamente pela natureza 

confessional da Instituição, pois, do ponto de vista ideológico, é importante para a 

UMESP, pois estão ligados à história da própria Universidade. Segundo 

documento UMESP (1982, p. 26), um dos meios de atuação para o cumprimento da 

missão da Igreja Metodista, na área da educação secular, diz respeito à “adequação 

dos currículos de curso de Filosofia educacional”. 

Acho que o PIL foi a melhor coisa que a UMESP fez, porque, se não, teriam desaparecidas as 
licenciaturas, justamente as que tinham uma busca muito baixa, uma captação baixa, poucos alunos. 
E, se a gente não melhorar a educação, pela formação de novos docentes, para onde vai? Essa 
educação está ruim e se não tiver escolas sérias, formando novos docentes, vai ser muito mais difícil. 
A Metodista tem que ter a visão da importância da educação e fazer disso uma meta, um 
parâmetro a partir das diretrizes da Igreja Metodista, da missão da igreja. Deveria agora abrir o leque 
das licenciaturas, porque isso fortaleceria também a área da educação e da Instituição e reforçaria 
também a missão que eles têm de educação. (ROSEMEIRE PESSONI) 

 
Eu acho que a instituição teve um olhar para o valor da profissão, de missão, por se confessional, 
de olhar para a educação e investir na formação do professor, então, eu enxergo dessa forma, que 
eles viram que valia a pena investir, não financeiramente, eu não acho que esse é o “Que” da 
questão, eu acho que mais como sociedade mesmo, como compromisso social. (DÉBORA 

BEZERRA) 

Há, como evidência textual que, o programa trouxe esperança para os 

coordenadores das licenciaturas que viam, pouco a pouco, seus cursos sendo 

fechados. Revela-se em seus discursos a consciência da importância do PIL, 

enquanto política institucional, que expressa a visão da importância da educação 

e o valor da profissão para a UMESP. Como compromisso social, a Instituição 
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tem promovido um impacto na vida social da região, formando docentes para 

diferentes áreas. A sinergia criada por essa política institucional foi surpreendente 

para todos os envolvidos e gerou expectativas de abertura do leque, incluindo 

novos cursos de licenciatura no programa. 

Figura 20 – Diagrama da representação das palavras centrais dos discursos dos 
sujeitos da pesquisa – TOMADA DE DECISÃO POLÍTICA INSTITUCIONAL – O PIL. 

 

Fonte: A Autora (2018). 
 

 Categoria 2: A gestão do problema – a construção coletiva e as 
possibilidades de enfrentamento da crise das licenciaturas e seus 
desdobramentos na UMESP 

Esta categoria de análise das entrevistas leva-nos a refletir acerca das formas 

de enfrentamento utilizadas pela UMESP, no que tange à crise das licenciaturas, a 

partir do momento em que foi criado o PIL. 

 Gestão Colegiada 

Como já exposto, em uma tentativa de trabalhar na perspectiva da gestão 

democrática, a reitoria da Universidade decide por nomear um novo grupo de 

trabalho, intitulado, GT das Licenciaturas, com o objetivo de trabalhar para a 
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construção dos Projetos Pedagógicos de curso, a partir do documento, já 

apresentado neste trabalho, intitulado: “Diretrizes para Elaboração dos Projetos 

Pedagógicos e Organização das matrizes Curriculares dos Cursos do Programa 

Institucional das Licenciaturas” (UMESP, 2011). 

Na perspectiva dos envolvidos que trabalharam no GT das licenciaturas: 

 

Ele foi diferente do comitê. Nesse GT entraram outras áreas que não participavam do comitê, [...]  o 
PIL foi muito discutido e este grupo daria suporte [...] o projeto de cada curso foi redigido, todos os 
textos foram feitos de forma coletiva, passando pelas diferentes áreas.(ROSEMEIRE PESSONI) 

Além dos coordenadores de curso e pró-reitoria, outras áreas participaram 

do Grupo de Trabalho das Licenciaturas e atuaram como suporte, eram elas: 

Inclusão, Pesquisa, Educação a Distância, Marketing, Gestão Financeira e 

Pedagógica. Os diretores das faculdades participaram pontualmente em algumas 

reuniões, além dos coordenadores de curso – único segmento que participou de 

todas as reuniões.  

Os encontros do GT das Licenciaturas eram presididos pela pró-reitora, e 

culminavam nas discussões e redação dos Projetos Pedagógicos de curso, cujos 

textos foram feitos de forma coletiva. Após organização colegiada, nessa primeira 

instância, os mesmos eram levados pelas coordenações para os Colegiados de 

curso e para os Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) dos cursos de Licenciatura, 

que aprovavam, ou não, aquilo que havia sido organizado pelo GT das 

Licenciaturas. A participação das diferentes áreas foi importante para trazer apoio às 

discussões e dar sustentação político-pedagógica para o PIL. 

 

Acho interessante eu falar da minha entrada no PIL, porque eu acabei parando lá. Tinha uma situação 
que era preciso, por uma decisão institucional, a participação do professor Fábio (à época, pró-reitor 
pós-graduação e pesquisa). Não se tinha, ainda, muita clareza de qual seria a colaboração, mas foi 
pedido que ele estivesse, aí, ele me chamou como coordenadora da pós-graduação em educação para 
acompanhar. Eu não cheguei a participar do processo inicial. O PIL já estava resolvido, o que eu achei 
muito interessante. Fiquei como representante da pós-graduação, [...] de muita responsabilidade, 
porque eu ficava ali para dar alguma ideia, fazer alguma proposta e foram surgindo algumas 
oportunidades, como o PIBID, o PARFOR, bolsistas da CAPES em apoio aos módulos de núcleo 
comum [...] (ROSELI FISCHMANN)  

Esse aporte político-pedagógico dado também pela representante da pós-

graduação em Educação ao GT das Licenciaturas contribuiu para a construção da 

identidade do PIL por meio de ideias e propostas trazidas nos encontros. As 

discussões subsidiaram a construção das ementas dos módulos de Núcleo Comum, 

matrizes curriculares articuladas, definição do perfil de formação docente para 
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atuação na educação básica, aporte teórico para construção e delineamento para 

concepção de educação que estaria presente nos encontros formativos dos alunos, 

além da clareza de que esse programa era uma política institucional de 

enfrentamento da crise vivida pelas licenciaturas. 

Figura 21 – Diagrama da representação das palavras centrais dos 
discursos dos sujeitos da pesquisa – GESTÃO COLEGIADA. 

 

Fonte: A Autora (2018). 

 Impactos do PIL na UMESP e comunidade externa 

É importante para este estudo levantarmos os impactos do PIL na 

Universidade, no âmbito do curso e na comunidade externa. 

A primeira análise é sobre como a implantação do programa tem impactado 

na vida universitária.  

O PIL foi um impacto positivo, extremamente positivo. E veja, se falarmos de algum curso 
específico, por exemplo, a própria Matemática. Era um curso extinto, tivemos alguns alunos formados 
aqui, depois ele foi extinto, mas, mesmo sem o curso, tínhamos a Olimpíada de Matemática. Outros 
cursos também estavam minguando dentro da política anterior. Se não fosse o programa, não teria 
mais a Filosofia, a própria Biologia. São cursos que conseguimos manter e ressuscitá-los, assim 
como a Matemática. Eu acho que também essa concepção da formação do professor, a própria 
metodologia utilizada pelo programa acaba sendo uma experiência positiva para outros cursos, para 
outros docentes da instituição, essa interação com a pós-graduação, então, são coisas importantes. 
(VERA STIVALETTI) 

Eu acho que teve um impacto dentro e fora da instituição, dentro também, porque a gente vinha 
em um processo de fechar cursos. No programa das licenciaturas, você tem um grupo forte, 
consegue se manter, isso não é pouca coisa. (ROSELI FISCHMANN) 
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Eu diria, com segurança, que sim. O PIL tem um impacto na comunidade interna. Primeiro é que a 
UMESP consegue resolver a questão das licenciaturas e resolver sem que isso represente de fato 
um impacto financeiro, porque a gente sabe que o programa como um todo não é deficitário. Se a 
universidade não está tendo lucro, pelo menos despesa/prejuízo ela não está tendo. Ela segue 
mantendo no seu portfólio cursos importantes que têm a ver também com a própria vocação da 
Universidade, uma vez que ela é confessional. Ajudar a enfrentar as pressões da sociedade 
brasileira é vocação, pelo menos nos documentos da Igreja e da Universidade. A manutenção desses 
cursos se liga um pouco a isso. (WESLEY DOURADO) 

 Acredito que o impacto do PIL seja positivo na UMESP. Primeiro por mostrar a cara das 
licenciaturas. Acho que hoje nós temos uma cadeira diferenciada, porque existia algo muito forte 
para os bacharelados, lógico que tem o stricto sensu em educação que tem uma força, mas os cursos 
de licenciatura tinham uma força muito pequena, aqui dentro da Instituição, eram “restos”. Não que 
fossem totalmente invisíveis, mas quase como e...  Com isso nós aparecemos. Agora nós temos 
força, é um programa que tem trazido um diferencial para a instituição, tem trazido novos alunos, 
principalmente pelo o curso de Pedagogia, pelos cursos de Matemática, Filosofia e Biologia, o 
ingresso nesses cursos é baixo em relação à Pedagogia, mas a junção deu força, mostrou as 
licenciaturas, por isso, acho que tem que agregar outras licenciaturas, para fortalecer ainda mais. 
(ROSEMEIRE PESSONI) 

Começaram a olhar com outro olhar. Comparando com o tempo que eu era só professora, [em 
relação a] hoje, talvez a gente tenha um pouco mais de voz, coisa que a gente não tinha. Eu acho 
que, hoje, nos escutam mais, têm um olhar melhor para as licenciaturas, começamos a aparecer um 
pouco mais, a UMESP começou a investir e, aí, tiveram os projetos, o PARFOR, o PIBID, então, 
tudo isso acabou valorizando as licenciaturas. (DÉBORA BEZERRA) 
 

 Foi unânime, entre os sujeitos da pesquisa, o impacto positivo que o PIL 

provocou internamente na UMESP pelo seu diferencial. A política institucional para 

as licenciaturas, além de possibilitar a retomada de cursos extintos e de outros em 

vias de extinção, assume, a partir de sua vocação confessional, reflexões sobre 

problemas vividos pela sociedade brasileira, no que tange à formação de docentes 

para a educação básica. Compreende que o problema da Instituição não é apenas 

financeiro, mas sim de cunho político e social. Há que se enfrentar a problemática da 

baixa procura da juventude pelos cursos de licenciatura, a baixa qualidade dos 

cursos superiores que formam professores, bem como o papel da universidade 

nesse contexto em que a educação começa a ser vista como mercadoria.  

O GT das Licenciaturas construiu muitas reflexões sobre essas questões e 

tentou contemplá-las no delineamento da identidade do Programa. Certamente, essa 

leitura de mundo da equipe que gestou o PIL também impacta diretamente sobre a 

visão que a UMESP passou a ter sobre o programa. 

 O Programa também provocou impacto e contribuições diretas nos cursos a 

ele relacionados. A UMESP consegue resolver a questão das licenciaturas com o 

PIL, além de valorizar as licenciaturas.  

****************************** 
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A principal contribuição da inserção do curso de Filosofia no Programa Institucional das Licenciaturas, 
foi a convivência dos alunos de Filosofia, não apenas com os temas pedagógicos, mas com outras 
pessoas interessadas pela docência. Não raro, e isso não é um problema do curso de Filosofia da 
Metodista, os alunos de Filosofia querem estudar os temas filosóficos, a tradição filosófica, eles 
desdenham dos temas educacionais. [...] E mesmo que nosso curso, desde o início, tem se assumido 
como uma licenciatura, (embora no início ele era um bacharelado disfarçado de licenciatura). Em 
2008 se radicaliza isso, inserindo temas pedagógicos com mais vigor dentro do curso. [...] Temos 
alunos de Filosofia que falam com muito apresso dos docentes, dos módulos comuns e que não 
têm formação filosófica alguma e que têm realizado com zelo, segundo o testemunho dos nossos 
próprios colegas dos módulos comuns, os trabalhos, as atividades e aquilo que se diz respeito aos 
temas pedagógicos. [...] Demos um salto muitíssimo interessante para realizar a vocação do curso 
que é formar professor de Filosofia e isso é absolutamente fantástico, os alunos que a gente hoje têm 
no curso olham para a escola de um outro jeito, têm uma sensibilidade para os temas 
educacionais. [...] O programa de licenciatura consegue ajudar nisso e essa é a sua principal 
contribuição para o curso de Filosofia. Além de que o curso de Filosofia se beneficia com a 
atmosfera, preço mais barato, essa possibilidade de que a quantidade de alunos de Pedagogia 
acaba por atenuar o fato de que o curso de Filosofia não tenha mais do que 40 alunos para formar 
uma turma. (WESLEY DOURADO) 

O PIL causou no curso de Ciência Biológicas uma mudança, porque enquanto o curso caminhava 
com licenciatura e bacharelado, a nossa licenciatura já era diferenciada com vários projetos que a 
gente trabalhava, nós tínhamos, assim, um estágio muito diferenciado com uma preocupação muito 
grande na formação do professor-pesquisador. As nossas linhas de pesquisa não eram voltadas 
para a educação, eles até poderiam desenvolver projetos, mas o mais forte era o bacharelado, 
então, o bacharelado em pesquisa sobrepunha-se à licenciatura. Hoje não, todos os professores do 
curso estão voltados para desenvolver projetos para dentro da educação, eles ainda continuam 
dentro das suas áreas [...] O PIL é um grande aprendizado para os professores, nem todos tinham a 
licenciatura, então nós temos que nos apropriar de uma linguagem de um novo modo de fazer essa 
pesquisa. Talvez esse seja o motivo que me incentivou a fazer outro doutorado, agora em educação 
e melhorar a pesquisa dentro do curso e o direcionamento dos professores. Essa foi uma mudança 
total, então hoje nós somos um curso de formação de professores de Biologia, não é um curso de 
licenciatura que tenta ser um bacharelado. (ROSEMEIRE PESSONI) 

Com o programa, o maior impacto no curso foi a mudança curricular. Hoje, eu acho que todos os 
professores e os alunos têm um olhar diferenciado para os temas pedagógicos, com os módulos 
pedagógicos. Eu sou licenciada, mas a gente não leva muito em consideração esses temas. Na 
formação os alunos dizem, deixa isso para depois, não é tão importante.  Eu acho que, hoje, a gente 
tem mostrado com o programa das licenciaturas o quanto é importante essas áreas. Tenho percebido 
que trabalhar essas questões na sua formação é importante para você enfrentar os problemas 
comuns que a educação tem em todas as licenciaturas, eu acho que isso é um diferencial, porque, 
por exemplo, se não fosse o programa os professores não iriam deixar essa carga que tem de temas 
pedagógicos. Eles iriam cortar e, então, teria uma carga mínima possível. Eu acho que com o 
programa acabou enriquecendo, além desse ponto, a troca que há entre as áreas. É um ganho 
muito grande, tanto para os alunos, como para os professores, uma troca de informações e de 
experiências que enriquece bastante. E eu acho que, hoje, a gente consegue muita coisa, que a 
gente não conseguia antes, por exemplo, o laboratório de Matemática, mesmo com todos os 
problemas de espaço físico na instituição, nós conseguimos o espaço para Matemática, então, eu 
acho que são algumas coisas a gente tem conseguido. (DÉBORA BEZERRA) 

A análise dos discursos permite-nos observar que há uma leitura muito 

positiva da parte dos coordenadores dos cursos de licenciaturas quando pensam os 

impactos que o PIL trouxe para os cursos que coordenam. Justificam-se, 

principalmente, pelas possibilidades de integração e troca de saberes das 

diferentes áreas do conhecimento, bem como pela interação e convivência entre 

os alunos dos diferentes cursos e também entre esses e os professores dos 
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módulos de núcleo.  

A forma como o PIL está organizado aponta para o desenvolvimento do perfil 

e identidade docente, bem como o reconhecimento do valor social da profissão por 

meio de uma atmosfera pedagógica de estímulo à docência. Ele forma pessoas 

interessadas pela docência. 

Observa-se marcada mudança curricular, em todos os cursos, que foi 

possível pelo desenvolvimento do olhar pedagógico do corpo docente.  As ações 

pedagógicas das licenciaturas passaram a assumir como escopo a área da 

educação, cuja ênfase passou a ser dada para a formação do professor, 

assumindo, assim, o compromisso com a formação para a docência na educação 

básica, quebrando os paradigmas dos cursos de bacharelado.    

O PIL, na perspectiva dos coordenadores de curso, também se coloca como 

uma forma de enfrentamento dos problemas da profissão docente e tem conseguido 

se estabelecer, causando impactos positivos que chegam a atingir a comunidade 

externa. 

Acredito que sim, o PIL tem causado impactos na comunidade externa, porque as próprias escolas 
em que nossos alunos estão inseridos, por conta também do PIBID, falam que o aluno da Metodista 
faz a diferença, dizem: “o projeto é maravilhoso”. Nossos alunos estão sendo muito bem 
formados, com certeza, embora devesse ser mais bem divulgado, mas ele causa um impacto bem 
positivo. (VERA STIVALETTI) 
 
Sim, eu acho que a instituição, com o PIL, está dizendo: “Olha, para nós a educação é importante, 
nós queremos formar educadores. Formação de professores aqui é muito importante.” Isso para a 
comunidade é muito importante e tem um impacto bem diferenciado no ABC. Eu acho que em termos 
de um envolvimento, a UMESP sempre é muito engajada, muito consciente em tudo. É uma região 
muito interessante, é uma região sindical que criou essa história de envolvimento político e a 
Metodista sempre teve esse protagonismo. (ROSELI FISCHMANN) 
 
Eu acho que sim, o PIL promove impactos na comunidade externa, porque a gente emprega para a 
sociedade, para essa comunidade mais próxima da universidade, um outro tipo de profissional, um 
outro tipo de professor.  Eu digo isso até pela convivência mais próxima com os alunos de Filosofia 
que se interessaram pelo PIBID e que têm mostrado nas reuniões que temos uma sensibilidade 
para as questões educacionais, que vão além dos elementos didáticos curriculares, uma 
sensibilidade mesmo pela condição dos alunos, pela condição do professor. Nós oferecemos para a 
comunidade, um profissional, que consegue fazer melhor as vinculações, um trançado entre o 
seu fazer, a escola e o papel da escola no contexto da comunidade. De outra maneira, eu diria que 
esse programa, especialmente as muitas ideias e estratégias pedagógicas existentes nos módulos 
comuns, arrastam a comunidade para dentro da formação de alunos [...] trazer para dentro da 
universidade as demandas da sociedade transforma os conceitos, as nossas práticas e ajuda 
também a perceber a escola como um lugar em que estas questões estarão lá, essa diversidade 
estará lá, essas desigualdades também estarão lá. Eu penso que por esses dois motivos o programa 
colabora, sim, com a comunidade, além desse aspecto mais objetivo de um curso mais barato e que 
permite que pessoas ascendam à universidade. (WESLEY DOURADO) 

  
 

****************************** 
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Ainda não sinto um impacto muito grande, porque eu acho que nós teríamos que ter uma ação mais 
forte na comunidade, eu acho que nós teríamos que ter acento nos fóruns de educação, no 
observatório da educação. Teríamos que estar participando de alguma forma forte, influenciando 
os meios de comunicação dentro das escolas da região, nós temos sim uma participação muito 
forte nisso, também graças ao próprio programa do PIBID, tem mudado as escolas da região. Por 
esse ponto, nós somos muito fortes, mas nossa participação dentro das politicas de educação da 
região ainda deixa a desejar. Acho que nós temos que ter mais força ainda e participar desses fóruns, 
fóruns de discussão dentro da Base Comum Nacional, eu acho que nisso ainda somos tímidos, temos 
mudanças sim com o PIBID, como força dos cursos de licenciatura. (ROSEMEIRE PESSONI) 
 
Eu tenho um contato muito grande com a comunidade externa devido as Olimpíadas de Matemática. 
Hoje muitos professores conhecem a Metodista na área de Matemática, muitos professores 
indicam e incentivam os alunos para fazerem a licenciatura aqui, isso eu percebo conversando 
com os professores, nas diretorias, nesses cursos de formação. Eles falam: “Falei para meu aluno ir 
lá, ele deve ter entrado”, então isso a gente escuta bastante e eu acho que nesse sentido de talvez 
conhecer mais e ver um diferencial, eu acho que tem acontecido e não é um impacto muito grande eu 
acho, mas os professores que conhecem incentivam os alunos quando estão terminando o ensino 

médio a fazer a licenciatura e fazer aqui. (DÉBORA BEZERRA) 

Todos os sujeitos desta pesquisa reconhecem que o PIL tem impacto 

positivo na comunidade externa, pois emprega para a sociedade, forma outro 

tipo de professor, mais sensível para as questões educacionais. O docente 

formado pelo PIL consegue fazer vinculações entre a teoria e a prática, pois 

conseguimos, no processo formativo, trazer para dentro da universidade as 

demandas da sociedade, o que se reverte para a comunidade. Nossos alunos 

estão sendo muito bem formados. A maior parte dos discursos aponta para a 

importância do PIBID como um canal de intervenção do alunado da UMESP nas 

escolas públicas. Esse espaço possibilita que os conhecimentos construídos na 

universidade sejam levados para o espaço escolar, bem como que as experiências 

vividas junto à docência sejam significativas para a formação dos futuros docentes. 

Historicamente, a UMESP tem demostrado engajamento político consciente 

e compromisso social, exercendo sua vocação de instituição confessional, o que 

está expresso em seu PPI, importante documento construído com 

representatividade que fundamenta todas as ações institucionais, que são 

reconhecidas pela comunidade externa na região do Grande ABC. O PIL é uma 

delas. O trabalho desenvolvido pelo programa propõe reflexões para o 

desenvolvimento de um olhar crítico para os nossos tempos, mostrando-se como um 

referencial e diferencial formativo que acompanha os egressos licenciados. 

Porém, ainda presente no discurso, a participação do PIL na comunidade 

externa poderia ser mais intensa com ações mais fortes, e incisivas junto aos 

fóruns de educação, no observatório da educação e influenciando os meios de 

comunicação. 
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Acompanho todos os egressos. Alguns entraram nas escolas públicas, outros nas empresas, mas 
poucos. A maioria é professor mesmo, ou da rede pública ou da rede particular. Depois que 
criamos o programa não teve concurso do Estado, mas teve concurso da prefeitura de São Paulo. 
Alguns egressos passaram e foram chamados agora. Vários ex-alunos são professores eventuais ou 
contratados no Estado, a maioria está em sala de aula. Isso é uma contribuição para a comunidade 
externa. Vários foram fazer pós-graduação, alguns deles já fizeram mestrado, outros fizeram lato 
sensu. A maioria para a área de ensino. Então, isso é uma contribuição do programa, porque 
focamos muito no perfil docente. Eu acho que isso é um diferencial. Hoje, eu não tenho problema do 
aluno entrar no curso achando que não vai ser professor, raríssimos os casos, a maioria já entende 
desde o começo do curso. (DÉBORA BEZERRA) 

Para a professora Débora Bezerra, a UMESP ainda é referência formativa na 

região e os egressos do PIL, na sua grande maioria atua como professores na 

rede pública ou particular, após formarem-se, o que denota a contribuição da 

Universidade e do Programa na realidade da educação das sete cidades do Grande 

ABC. Também expressa que a formação oferecida no programa realmente estimula 

a construção da identidade docente, pois, além de atuarem na educação básica, boa 

parte dos egressos buscam cursos de pós-graduação na área da educação Esses 

dados nos levam a pensar sobre como está o PIL, após seis anos de sua criação. 

Figura 22 – Diagrama da representação das palavras centrais dos discursos 
dos sujeitos da pesquisa – IMPACTOS DO PIL NA COMUNIDADE INTERNA E 
EXTERNA. 

 

 Fonte: A Autora (2018). 

 

 Panorama atual das Licenciaturas na UMESP 

 

Após pouco mais de seis anos de funcionamento, importante conhecer o novo 

panorama na UMESP, a partir da leitura dos sujeitos com ele envolvidos. 
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Eu acho que estamos num momento cujo panorama é de crescimento das licenciaturas.  Estamos 
oferecendo as segundas licenciaturas. Agora com abertura dos novos polos, com uma divulgação 
adequada poderemos avançar bastante. Eu diria que temos todas as condições de fortalecer todas 
as licenciaturas e não só as do programa. (VERA STIVALETTI) 
 
Depois desses anos de êxito desse programa, o panorama deveria ser inserir todas as 
licenciaturas dentro desse programa, todas as licenciaturas e ter a ousadia de oferecer outras, eu 
penso que essa universidade deveria, urgentemente, inserir Ciências Sociais, inserir Letras, e ousar 
em, quem sabe, em História e outras áreas importantes para ampliar a colaboração na formação de 
professores [...] o programa de licenciaturas, tal como ele se configura, ele cria gente com coragem 
de enfrentar a escola. Esse é um elemento interessante. [...] a questão de inserir Libras, a questão 
de pensar a formação de ensino a distância, ainda que seja por exigência do MEC, mas nós termos 
um módulo que discute as questões africana e indígena, insistir na Sociologia da Educação e na 
Filosofia da Educação, dentre outros temas das políticas educacionais, da gestão escolar e insistir na 
presença destes temas e fazendo sempre essa articulação das teorias com a experiência 
contemporânea, você cria gente que conhece um pouco melhor a escola e, quando chega lá, não é 
sobressaltado, quando chega lá, não é assombrada por uma realidade que estava muito distante da 
sua formação. [...] mas, eu acho que é um pouco da nossa tarefa encontrar forças, ânimo para essa 
proposta de ampliar esse oferecimento de outros cursos de licenciatura, porque isso combina 
com a nossa formação, nós já temos uma experiência que mostra que isso já tem êxito e eu acho que 
a gente dá uma excelente contribuição para a comunidade, oferecendo, não sei se os melhores 
profissionais, mas pelo menos gente que cria gosto, que tem gosto pela escola, que tem gosto pelas 
crianças e que entra lá sem temor de viver as escolas, sabe das suas ambiguidades, mas sabe 
também das suas possibilidades. (WESLEY DOURADO) 
 
Eu acho que as licenciaturas são bem vistas e tendem a crescer, estamos crescendo na EaD, 
mas eu acho que a força volta a existir, para o crescimento teria que ser todas as licenciaturas 
dentro do PIL, [...] a gente sabe que a empregabilidade maior está na educação, a empregabilidade 
é muito alta, não falta trabalho para o professor, por isso nós temos que ter bons profissionais dentro 
da educação, e para isso você tem que assumir que são cursos que não vão ter o ingresso de 100 
alunos como acontece em Direito, em Administração, tem que ter um olhar diferenciado, mas temos 
que assumir que temos que ter uma participação social muito grande na formação.(ROSEMEIRE 
PESSONI) 
 
Eu acho que o programa está consolidado e que a UMESP deveria inserir outras licenciaturas, no 
programa, eu acho que não tem um problema de captação, mesmo nessa época de crise. [...] eu 
acho que estamos bem, é um panorama positivo, está bem consolidado, mas deveria se abrir para as 
outras licenciaturas, principalmente Letras, faz muita falta no programa, porque está junto com a 
gente, é área comum, base para todo mundo, faz falta. (DÉBORA BEZERRA) 

Na perspectiva dos sujeitos da pesquisa, há um crescimento das 

licenciaturas na UMESP com a proposta dos cursos de segunda licenciatura na 

modalidade à distância. O êxito do PIL aponta para a necessidade de seu 

fortalecimento, trazendo todas as licenciaturas da Instituição para o Programa. 

A formação de docentes para a educação básica oferecida pela UMESP é ousada e 

articula a teoria com a experiência contemporânea preparando os egressos para 

atuação em sala de aula de forma crítica e comprometida com a prática da 

cidadania, considerando a empregabilidade que caracteriza a profissão docente. 

 
 
 

****************************** 
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Figura 23 – Diagrama da representação das palavras centrais dos discursos dos 
sujeitos da pesquisa – PANORAMA ATUAL DAS LICENCIATURAS NA UMESP. 

 

Fonte: A Autora (2018).  

 Mecanismos de Fortalecimento do PIL 

Após seis anos de sua criação e tendo logrado êxito, é importante o 

desenvolvimento de ações de fortalecimento do programa. 

Estou esperando que novas ações de fortalecimento do PIL possam vir no novo PDI. Estamos 
sistematizando a participação da comunidade institucional para construção desse documento. Acho 
que tem que ser uma política institucional para reavaliar e aperfeiçoar o Programa Institucional das 
Licenciaturas, num processo contínuo. Entendendo que nesse PDI, plano de governo para os 
próximos anos, que esse aspecto deve ser contemplado. (VERA STIVALETTI) 

 
Sugestões. A primeira, embora eu saiba que isso é sensível para a universidade, é rever as 
condições do trabalho desses docentes dos núcleos comuns. É preciso que, se se vai manter as 
turmas grandes como nós temos, até por questões financeiras, de otimização dos espaços [...] para 
que eles tenham mais horas atribuídas fora de sala de aula para cuidar dessa quantidade de alunos, 
a fim de garantir a qualidade pedagógica. Para que de fato ele possa corrigir os instrumentos de 
avaliação com um grau de detalhamento que, hoje, nenhum docente que trabalhe em módulo comum 
consegue fazer, pelo menos não sem acabar com a sua saúde, sem avançar naquilo que de fato ele 
recebe por hora de trabalho. Também favorecer a própria ideia de modulo, eu acho que esse é um 
primeiro aspecto. Um segundo aspecto que a universidade deveria ter, é pensar no espaço físico de 
fato em função de módulos, então, nós precisamos criar espaços, talvez, circulares, pensar em salas 
que possam se organizar em outros modos e não como em sala de aula, nós precisamos de uma 
outra estrutura tecnológica. Existem escolas públicas que vão substituindo alguns laboratórios de 
informática por tablets ou por notebooks, coloca aquilo em um armário e quando precisar, tira de lá 
abre, liga, usa e devolve para o armário, de modo que toda sala de aula é um laboratório de 
informática. Pensar em um espaço físico que esteja coerente com a ideia de modulo, convivência, 
de compartilhamento, etc. A gente espera que um novo sistema de gestão acadêmica que 
incorpore o modulo de uma forma adequada, [...] temos visto coisas belíssimas e a mostra 
pedagógica das licenciaturas é um exemplo disso, das coisas maravilhosas que esses alunos fazem 
e o fazem sobre as tutelas das proposições docentes, das ideias docentes também, claro a 
genialidade do aluno que está lá, a coragem dele de aceitar nossas provocações e, se nessas 
condições pode-se encontrar coisas assim, eu imagino que se tivéssemos mais tempo, nós teríamos 
condições de pensar nos módulos comuns com mais ousadia, com outras estratégias pedagógicas, 
que seriam até capazes de enfrentar o número de pessoas por sala. (WESLEY DOURADO) 
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O fortalecimento, se dará, agregando novas e outras licenciaturas. Isso irá fortalecer não só o 
programa, mas fortalece as licenciaturas dentro da instituição, mostra que a Metodista tem uma 
preocupação social com a educação e com a formação docente, independente de ter um grande 
número ou não de alunos para esses cursos. [...] a gente sabe que uma sociedade sem educação 
não vai para frente. Agora é preciso ter uma formação ética, uma formação boa na educação básica e 
para isso precisamos de bons professores, então, os bons professores sendo valorizados, a 
universidade valorizando as licenciaturas, mostrando as possibilidades da educação, esse é o 
caminho. (ROSEMEIRE PESSONI) 

 
A questão de inserir outras licenciaturas, vai fortalecer o PIL. Um laboratório único de ensino para 
todas as licenciaturas [...] institucionalmente deveria haver uma divulgação muito maior do 
programa, eu acho que captaria muito mais alunos e também fazer uma parceria com o colégio e 
fazer projetos integrados. (DÉBORA BEZERRA) 

Para fortalecimento do PIL é proposta uma política institucional ,como plano 

de governo, que contemple um acompanhamento sistemático do programa com 

formação continuada para docentes, bem como espaços para troca de experiências 

e colóquios com apoio dos professores do PPGE, objetivando a integração entre 

graduação e pós-graduação. Também, segundo discurso dos sujeitos da pesquisa, é 

importante melhorar as condições de trabalho docente para garantia da qualidade 

formativa do programa no sentido de resgatar uma relação professor/aluno mais 

humanizada e ética.  

Também importante pensar nas questões estruturais como espaço físico, de 

laboratórios específicos para as licenciaturas e salas de aula. Tendo como conceito 

básico a ideia de módulo, que pressupõe integração e diálogo, convivência e 

compartilhamento é importante romper com a ideia de trabalho com salas de 

cadeiras enfileiradas que limitam a troca de conhecimentos e experiências.    

Ainda nessa perspectiva de fortalecimento do PIL, apareceu nas entrevistas a 

importância de uma política institucional diferenciada de captação de alunos para as 

licenciaturas.  

 

 
Não existe uma captação específica para as licenciaturas, ela é geral para todos os cursos da 
universidade. Temos solicitado que os agentes da captação divulguem os benefícios que se tem em 
relação aos programas do PIBID, dos projetos integrados, também chamando atenção para a 
precificação diferenciada, mas eu entendo que a gente deveria melhorar nesse aspecto. Embora 
exista uma solicitação das coordenações para uma captação de alunos diferenciada, eu pelo menos 
não visualizo. Não sei se agora com essa nova constituição da diretoria haverá foco em benefícios, 
os convênios para o bolsa “pra valer”, mas ainda não vejo atenção no foco, no diferencial do 
Programa e sobre a qualidade para as licenciaturas.(VERA STIVALETTI) 
 
Tem o dia da universidade aberta, onde você possibilita mostrar o trabalho que você desenvolve, 
então, aqui dentro, a gente mostra os projetos que são desenvolvidos dentro da educação, com 
relação à Biologia e as divulgações nas escolas. [...] divulgação no site que se tem, sempre se faz os 
vídeos institucionais, falando sobre os cursos e isso é divulgado no YouTube, nas mídias e acho que 
esse é o caminho, o canal que tem que ser utilizado com maior frequência. (ROSEMEIRE PESSONI) 
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Nada, tem sido feito de diferente dos outros cursos, nem quando se criou o programa, se não 
fossemos nós, como coordenadores, brigar por um folder, não teria saído nada, não vejo nada, como 
propaganda. (DÉBORA BEZERRA) 

Observa-se nas respostas das entrevistas a apresentação de fragilidade no 

aspecto de captação de alunos, pois não há diferenciação deste trabalho 

comparado ao desenvolvido para outros cursos. As licenciaturas exigem uma 

estratégia de divulgação diferenciada, considerando o perfil do alunado. O diálogo 

com a equipe docente pode possibilitar respostas criativas para a forma de captação 

de alunos para os cursos de formação docente.  

O PIL se consolida internamente por sua dinâmica diferenciada, que pode ser 

aproveitada para apresentação de benefícios oferecidos como: precificação 

diferenciada,  projetos, bolsas de estudo. 

Figura 24 – Diagrama da representação das palavras centrais dos discursos dos sujeitos da 
pesquisa – MECANISMOS DE FORTALECIMENTO DO PIL. 

 

Fonte: A Autora (2018). 

Também para pensar os mecanismos de fortalecimento do PIL, o 

acompanhamento e estudo da evasão é muito importante. No âmbito institucional o 

acompanhamento é perceptual e frágil. 
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O que se tem é a percepção que os diretores trazem, porque a gente não tem uma ferramenta, um 
controle que vai nos dizer:” isso ai é o que a gente está enfrentando, mas a  gente tem uma ideia”. 
[...] Cada coordenador deve ter a sua ideia, mas não temos nada sistematizado... a gente pode 
observar coisas gerais. Observamos que quando o aluno evade, ocorre mais no primeiro semestre, 
ele se evade mais após as primeiras provas, porque começa a apertar, ele espana. Quando ele está 
no segundo ano, já diminui bem. (VERA STIVALETTI) 

É muito importante para a Universidade desenvolver ferramentas 

tecnológicas e coletar dados reais de evasão para construir parâmetros 

comparativos entre a evasão dos cursos de licenciaturas, dos bacharelados e 

tecnólogos. É possível com o uso destes dados reais, criar políticas institucionais de 

controle para tomar decisões mais acertadas, em um tempo menor, tendo respostas 

mais rápidas para a captação e manutenção do alunado nos cursos que 

ingressaram. A ideia é ir além das percepções e observações gerais, no sentido 

de enfrentar a evasão das licenciaturas e trabalhar para permanência do alunado até 

a conclusão dos cursos.  

Na percepção das coordenações, a evasão é sempre um sério problema que 

precisa de cuidados e atenção por parte dos gestores. 

No curso de Filosofia existe evasão. Depois do programa de licenciatura ele diminuiu muito. [...] Eu 
não tenho dados, mas a evasão do curso de Filosofia, sempre foi grande. De 2014 para cá, a 
permanência tem sido muito maior, as pessoas que trancam o curso são aquelas que estão 
envolvidas com doenças ou com problemas financeiros, ou que por algum motivo não gostou do 
curso [...] tirando essas pessoas nós temos uma permanência, a turma que agora vai para o quarto 
período, que começa com 40 alunos, continua, hoje, com uma média de trinta alunos, o que para nós 
é uma novidade. 
O que eu acho é que essas turmas, a partir de 2014, conseguiram criar uma coesão de se ajudarem 
mutuamente nas questões dos estudos, eles conseguiram construir com a convivência, e eu acho 
que isso tem a ver também com a permanência, a qualidade, com o aperfeiçoamento do trabalho 
dos docentes, seja nos Módulos Específicos ou nos comuns, no refinamento das avaliações, no 
melhor diálogo das apresentações dos temas, na organização dos cronogramas do SIGA, bem 
mesmo nos Módulos Específicos. Eu acho que isso também ajuda a manter os alunos no curso. Nós 
seguimos, tendo alunos com dificuldade de leitura, [...]  mas há uma atmosfera de mais ajuda e 
um curso que funciona melhor, com mais clareza, que propõe coisas que são mais adequadas ao seu 
público e faz com que as pessoas permaneçam e consigam ir avançando na sua formação 
acadêmica. (WESLEY DOURADO) 
 
Eu não acompanho de forma sistemática a evasão no curso, mas eu sei que tem diminuído ao 
longo do tempo. Já não existe mais a evasão que eu tinha no início, por conta do alunado querer 
fazer bacharelado, é muito menor. [...] A evasão que eu tive esse ano foi muito mais por problemas 
financeiros, isso tem aparecido mais do ano passado para cá, esse ano a maior parte dos 
cancelamentos e trancamentos tem a ver com o contexto político e econômico do país. Em anos 
anteriores, eu acho que tive uma evasão muito maior, a turma que está se formando agora, se forma 
com 25 alunos e nós já formamos 9, a primeira foi com 9. [...] Outro motivo também que tem 
aparecido, os alunos por morarem muito longe, [...] uma vez nós fizemos um levantamento com os 
alunos para tentar entender o perfil do aluno da Biologia: tem aquele que quer muita coisa e não sabe 
muito bem o que quer, então ele gosta de bicho, ele vai fazer Biologia, ele gosta de planta ele vai 
fazer Biologia, ele queria ser médico, ele vai fazer Biologia e, ai, se depara com um curso que exige 
um outro perfil. Não gosta de Matemática, não gosta de Física, não gosta de Química, então, logo de 
cara ele vê que tem Matemática, Física e Química, então, existe uma evasão em não adequação ao 
curso, isso sempre teve, acho, que em todos os cursos. (ROSEMEIRE PESSONI) 
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[cont.] 

[...] acho que tem um fator que deixou a gente mais displicente, mas não anotando tanto, foi quando 
nós começamos a fazer cancelamentos e trancamentos e a informação que nós tivemos, na época, é 
que o LOGOS

64
 iria gerar o relatório e acho que foi por conta disso que eu parei de ter uma 

preocupação mais formal. Também, não estamos mais na berlinda todo semestre. (ROSEMEIRE 
PESSONI) 
 
Sinceramente no começo eu não fazia, mas faz um ano e pouco que eu tenho acompanhado. Eu 
tenho até uma planilha para fazer o acompanhamento de quantos entraram em cada ano e quantos 
se formam. O numero de alunos é sempre o mesmo, nunca mudou, desde a primeira turma do 
programa, que eu estou como coordenadora. Entram 45 alunos e, ai, 12 a 18 que se formam, que 
terminam o curso. Então, nós não temos uma evasão tão alta, porque se for contar que entraram 40 e 
terminam 18, é [um percentual de] 50%, então, dentro de um curso de Exatas está bom, mas 
comparando com o curso de humanas a evasão é alta sim, mas é o comum de qualquer curso de 
licenciatura na área de Exatas, é essa a realidade, entram 30 formam 8, formam 12, não forma mais 
que isso mesmo. (DÉBORA BEZERRA) 

Os discursos apontam que a evasão nos cursos de licenciatura é significativa 

e deve ser objeto de estudo das equipes gestoras e da própria UMESP. Podemos 

concluir pelos relatos que, o que motiva, muitas vezes, a evasão são as 

dificuldades de leitura do alunado carregadas da educação básica, ausência de 

uma cultura universitária (disciplina perante os estudos, leituras e engajamento no 

espaço universitário), inadaptação ao curso, problemas de saúde, financeiros, 

contexto político e econômico do país, os alunos moram longe da Universidade.  

 Observa-se que não há uma sistematização, por parte dos gestores, de 

controle e análise da evasão e que o PIL contribuiu para a diminuição do número de 

alunos que evadem das licenciaturas. Os fragmentos apontam que houve por parte 

dos cursos de licenciatura uma maior permanência do alunado gerada pelo 

diálogo, atmosfera de ajuda e qualidade pedagógica revelada no trabalho 

docente. Alguns fatos também podem ter contribuído para a diminuição da evasão: 

inclusão pedagógica (espaços de “nivelamento acadêmico” desenvolvidos para 

ajudar no processo de ampliação de conhecimentos de conteúdos básicos), 

articulação da cooperação entre os alunos para enfrentamento das dificuldades, 

aperfeiçoamento e organização do trabalho docente e valor das mensalidades 

(cursos de custo mais acessível). 

   Inspirados em Lima e Machado (2014), para enfrentamento da evasão de 

discentes dos cursos de licenciatura, o primeiro passo é conhecer os motivos que 

levam o alunado a desistência do curso e saber gestar tais informações. 

Normalmente, a ênfase dada pelas instituições é para a captação de alunos, mas 

tão importante como a captação são as políticas de combate à evasão. 
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 Fomentar o debate acadêmico sobre a evasão do alunado é um interessante 

caminho para a gestão da problemática. 

 [...] cada parte interessada exponha o seu ponto de vista e contribua, 
com sua crítica e criatividade com propostas includentes e 
inovadoras. É este o sentido da gestão social da evasão discente, 
que deve ser mais expandida nas instituições de ensino superior, 
inclusive privadas. Ela requer debate participativo (LIMA E 
MACHADO, 2014, p.128). 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) pode sistematizar dados de 

cancelamentos e trancamentos de matrícula e trazê-los para debate acadêmico no 

sentido de subsidiar a UMESP na consolidação de políticas de permanência e 

combate à evasão. Este enfretamento também subsidiará e fortalecerá o PIL, bem 

como todos os outros cursos da Instituição. 

Figura 25 – Diagrama da representação das palavras centrais dos discursos dos 
sujeitos da pesquisa – EVASÃO. 

 

Fonte: A Autora (2018).  

 Categoria 3: Os elementos pedagógicos que constituem o PIL 

Na análise de conteúdos da pesquisa, os elementos pedagógicos que 

constituem o PIL devem ser considerados a partir de uma abordagem qualitativa do 

trabalho desenvolvido, desde a sua criação até a consolidação, enquanto programa 

de enfrentamento da crise das licenciaturas. Nesse sentido, os cuidados 

pedagógicos aplicados foram os seguintes: 
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Eu acho que, principalmente, quem trabalhou e trabalha nos Núcleos Comuns teve um cuidado 
muito grande para ver o que estava funcionando, tanto que foram feitas algumas readequações. As 
coordenações tomaram para si essa responsabilidade com muito empenho, porque era uma 
coisa muito nova para todo mundo. Algumas coisas, inicialmente pensadas, foram sendo 
corrigidas no decorrer do caminho, do processo, mas eu acho que esse cuidado foi importante. 
Quando você fala que o PIL tem que ser revisitado, eu concordo com isso, porque ele tem que ser 
aperfeiçoado, talvez com algumas alterações. Tem que ser algo dinâmico, mas eu acho que a 
proposta, era uma boa proposta só que ela só foi realizada, porque vocês abraçaram e fizeram 
acontecer, se não, teria ficado só no papel. [...] O papel dos coordenadores, e dos professores foi 
especial. Vocês tiveram um acompanhamento cuidadoso dos processos, as de reuniões 
pedagógicas para poder garantir o processo e acho que isso também fez toda a diferença. O HTPC, 
essa hora remunerada para planejamento são diferenciais, porque esses professores ganham para 
articular a ação pedagógica. O que permite ir mudando, ou vendo aquela fragilidade, e tendo 
condições de retomar. (VERA STIIVALETTI) 

Existia uma preocupação pedagógica, eu acho que a criação do Núcleo Comum acaba sendo muito 
interessante como uma proposta pedagógica, no sentido que você põe para conviver diferentes áreas 
e isso é o espirito da universidade. Então você propicia uma interdisciplinaridade. Eu lembro que 
havia assim, essa preocupação de discutir conceitos, que era uma coisa muito clara, ninguém fez 
nada no “tapa”, as pessoas discutiam, foi tudo muito discutido, quais os conceitos que estavam atrás 
de uma decisão, daí ajustando um pouco a decisão, as possibilidades reais e aquilo que iria se fazer. 
Os docentes que iriam assumir o trabalho nos núcleos comuns teriam o perfil certo para poder 
atuar. Lembro também, até essa questão de salas, quais salas que iriam se colocar. Foi, assim, um 
processo de muito cuidado, muito detalhe mesmo. (ROSELI FISCHMANN).  

A construção coletiva. Nós tínhamos que ficar ali pensando em tudo, mas, principalmente, no fato 
de ter que fazer de uma forma coletiva, de todos estarem envolvidos para que isso desse certo. As 
dificuldades que foram aparecendo, de forma coletiva, fomos tentando sanar, minimizar, mas acho 
que, inicialmente, era muito mais promissor ter esses alunos tão diferentes dentro da mesma sala de 
aula. Se não tivéssemos feito de forma coletiva, não conseguiríamos, ninguém assumiria, era muito 
mais fácil, não participei, não é minha responsabilidade, acho que todos se sentiram corresponsáveis 
dentro desse projeto. Depois que a instituição decidiu pelos cursos que fariam parte do PIL, a nossa 
preocupação foi de discutir cada módulo, desde a ementa da formação dos projetos. Aí, teve uma 
participação mais específica dos coordenadores em trazer o que é a sua área, e como vê a formação 
do professor. Pensamos módulo por módulo, desde a ementa, todos os conteúdos, os objetivos, o 
plano de ensino em conjunto, não deixar só para uma área especifica, lógico que a área da 
educação, da Pedagogia teve uma participação muito mais efetiva nisso, mas ela não ficou sozinha, 
teve a participação dos outros cursos para a organização do programa. Uma coisa muito importante 
foi que os professores que trabalham no Núcleo Comum tivessem horas para se reunir, não é fácil 
lidar com o Núcleo Comum e não é fácil lidar com áreas completamente diferentes. Talvez a gente 
tenha que aprimorar ainda mais essas reuniões com os professores, para dar mais subsídios para 
eles poderem se apropriar talvez das outras áreas, mas, sem isso, nós não daríamos conta de fazer. 
(ROSEMEIRE PESSONI) 

Eu vejo que os coordenadores tiveram todo esse cuidado, discutíamos o tempo todo, fazíamos as 
reuniões mensais, semanais, e sempre estávamos conversando para tentar resolver alguns 
problemas que apareciam. [...] tivemos esse cuidado pedagógico com discussão colegiada para o 
enfrentamento de problemas, pensando no aspecto pedagógico. (DÉBORA BEZERRA) 

O mais forte elemento presente nos discursos dos sujeitos da pesquisa, no 

que tange aos aspectos qualitativos e pedagógicos do PIL, está relacionado à forma 

colegiada de delineamento da identidade do programa e enfrentamento dos 

problemas no desenvolvimento deste. A equipe vê as questões de articulação das 

ações pedagógicas com atenção e cuidado e trazem, na sua base, clareza 

conceitual e de interdisciplinaridade, tão necessárias para a concretização da 
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proposta pedagógica a que se destina.  

Discutir os problemas no período inicial do programa, além de ter fortalecido a 

equipe, possibilitou a troca de experiências pedagógicas entre docentes e 

coordenadores de curso que tomaram para si a responsabilidade para 

construção e consolidação do mesmo. Esse envolvimento de parceria possibilitou 

uma grande conquista para o PIL, que foi a autorização para remuneração dos 

HTPC. Espaço em que a equipe poderia refletir acerca do planejamento do trabalho 

pedagógico que estava sendo desenvolvido de forma sistemática (um encontro por 

mês). Este espaço expressa um cuidado da Instituição com as questões 

pedagógicas e revelam o espírito da universidade na construção do conhecimento 

em articulação com diferentes áreas.  

A preocupação com a garantia da qualidade pedagógica expressa-se pela 

intencionalidade e motivação da equipe acadêmica para corrigir os problemas que 

apareciam no caminho dos cursos de licenciatura em busca de constante 

aperfeiçoamento.  Desde a criação das “Diretrizes para a Elaboração dos Projetos 

Pedagógicos das Licenciaturas” aparece claramente a definição de que o PIL estava 

destinado à formação docente, apontando, assim, um delineamento da identidade 

do programa e que alinha ações para a consolidação de sua existência na UMESP. 

Figura 26 – Diagrama da representação das palavras centrais dos discursos dos 
sujeitos da pesquisa – ELEMENTOS PEDAGÓGICOS QUE CONSTITUEM O PIL. 

 

Fonte: A Autora (2018).   
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 Mecanismos de garantia de qualidade do PIL 

Acompanhar os processos pedagógicos é uma das mais árduas tarefas dos 

gestores do PIL e da própria UMESP. Nesse sentido, existem mecanismos que 

ajudam no desenvolvimento desse trabalho.  

Temos que manter a qualidade dos cursos e os instrumentos balizadores são: as avaliações  
externas como o ENADE, o CPC

65
 do curso, então, eu acho que são indicadores que nos mostram 

como estão os cursos, e a avaliação institucional. Quando pegamos a avaliação institucional, os 
professores dos cursos, coordenadores e demais gestores têm uma visão de como estão os cursos 
de licenciatura. Eu acho que são instrumentos extremamente importantes para analisar a qualidade 
dos cursos, isso, então, talvez deva se intensificar. Avaliar é importante para uma proposta de 
readequação do programa de licenciaturas, eu acho que também a gente poderia pensar em 
representantes ou um GT para avaliação do programa. (VERA STIVALETTI) 

Quando comecei a participar das reuniões, observei é que tinha um debate muito sério, e uma 
preocupação com a qualidade, isso para mim era muito claro.  E, assim, o como fazer é sempre 
muito importante nesses casos, eu acho que essa própria preocupação que houve de envolver o pós- 
graduação, isso denota essa busca de fazer um curso bom. O perfil dos coordenadores envolvidos, 
de estarem se dedicando, só podia ser por qualidade. [...] É interessante, porque as coisas foram 
acontecendo, quando você tem uma boa ideia, ela tem uma solidez, ela propicia que outras coisas 
surjam, há um movimento eruptivo. [...] Esse projeto dá um solo muito seguro para novas 
inciativas, já tem um movimento de colaboração e é muito positivo, então, quando o pessoal da 
administração superior pensou em fazer, eles tinham uma perspectiva e, sinceramente, ele 
ultrapassou o que eles pensavam. [...] O PIL tem sentido social, porque a gente está formando aqui, 
porque o pessoal está fazendo concurso por aí e estão sendo aprovados, e isso é uma coisa bonita 
mesmo, e a gente tem muita gente boa se dedicando, trabalhando. (ROSELI FISCHMANN)  

Eu acho que alguns elementos apontam para a qualidade do curso e dos cursos que compõe o 
programa, primeiro é a quase permanência dos docentes, não temos muita variação no quadro 
docente, eu acho que esse é um elemento, também tem a ver com o êxito dos professores, porque 
foram entendo a proposta, foram aperfeiçoando os processos avaliativos, aprofundando as 
experiências, corrigindo erros das experiências, então, nós temos uma boa parte dos professores 
que estão desde o início com a gente e, aqueles que ingressaram, já são herdeiros, ou herdam 
experiência que se consolidou em outro. [...] Eu diria que o nosso instrumento de avaliação 
institucional é outro lugar para a gente identificar esse tipo de qualidade [...]. (WESLEY DOURADO) 

Os mecanismos de acompanhamento da qualidade dos cursos estão 

basicamente expressos nas avaliações externas: ENADE e CPC, além da 

avaliação institucional que, anualmente, possibilita reflexões sobre elementos que 

caracterizam os cursos nos aspectos estruturais, pedagógicos e de gestão, bem 

como subsidiam pensar em caminhos de readequação dos cursos. De 

periodicidade anual, os coordenadores elaboram relatórios analíticos a partir dos 

elementos apontados na avaliação e encaminham propostas de melhoria para as 

fragilidades apontadas pelo instrumento.  

A capacidade de pensar o PIL colegiadamente possibilita solo seguro para 
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pensar novas iniciativas. Essa dinâmica promove um fluxo/refluxo do pensar 

coletivo no processo de gestação de boas ideias que causam movimentos 

eruptivos de aperfeiçoamento, correção dos erros, crescimento e melhoria dos 

processos.  

O tempo de permanência dos docentes no trabalho com os Núcleos Comuns 

e das coordenações na gestão dos processos, também é promotor de qualidade e 

êxito do PIL. Os conhecimentos para serem construídos demandam tempo e 

reflexões da prática. Nesse sentido, o saber da experiência também é indicador que 

qualifica o programa. Os módulos de Núcleo Comum nascem para ajudar nos 

avanços pedagógicos dos cursos, pois agregam e articulam conteúdos às diferentes 

áreas, promovendo encontros e troca de experiências para a construção da 

identidade docente.  

Os módulos de Núcleo Comum merecem uma análise cuidadosa, pois são a 

espinha dorsal do PIL. Suas possibilidades e limites precisam ser explicitados para 

melhor compreensão dos processos. 

Figura 27 – Diagrama da representação das palavras centrais dos discursos dos 
sujeitos da pesquisa – MECANISMOS DE GARANTIA DE QUALIDADE DO PIL. 

 

Fonte: A Autora (2018). 
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 As possibilidades dos Módulos de Núcleo Comum 

Os módulos comuns em si mesmos são fantásticos, eu sou deles defensor. [...] Eu acho que é um 
dos elementos de qualidade pelo nosso curso, porque eles conseguem fazer integração, aquilo que 
chamamos de interdisciplinaridade, seja intencionalmente ou não, eles acabam por acontecer, têm 
sido lugares de criatividade pedagógica, tanto para o aluno, quanto para o professor, lugar 
inclusive de problematização, até mesmo das práticas docentes, quando você se sente obrigado a 
repensar o seu jeito de dar aula, do ser docente, de pensar a avaliação, porque agora ele não faz 
mais sozinho, e agora não dá para ele fazer sozinho, porque o módulo é grande e a quantidade de 
professores é grande, ele tem que conversar, querendo ou não, com os seus colegas para 
encaminhar os seus trabalhos do módulo. (WESLEY DOURADO) 

Cursos de áreas totalmente diferentes, com formatos diferentes, com pensamentos diferentes, com 
modelos de avaliação diferentes. Aquilo que aparentemente poderia ter sido um empecilho, na 
verdade, acho que foi a diversidade e só trouxe benefícios. O aprendizado das diferentes áreas, 
isso dai é impagável, você acaba apropriando-se de conhecimentos, experiências de uma nova área 
e colocando no seu curso e você acaba aprendendo muito mais. Isso foi algo de um aprendizado 
pessoal muito grande. (ROSEMEIRE PESSONI)  

Eu acho que as possibilidades que eu enxergo, foi essa questão do ganho, da troca de 
experiências. Às vezes, se discute só com os alunos de Matemática e vão achar que só Matemática 
que tem esse problema, também não é verdade, esse problema de disciplina acontece em todas as 
áreas, o problema das drogas, o problema sexual, da inclusão acontecem em todas as áreas e, aí,  
eu acho que essa discussão enriquece, então, eu acho que isso é uma possibilidade e foi um ganho 
muito grande para todos os cursos.  (DÉBORA BEZERRA)  

Os fragmentos dos discursos indicam elementos de qualidade e infinitas 

possibilidades pedagógicas que os módulos de Núcleo Comum são capazes de 

dispor. É o espaço de criatividade pedagógica e didática, tanto para alunos como, 

para os docentes. É visto pelas coordenações como um espaço de 

problematização de questões ligadas à formação docente, bem como espaço de 

encontro, interdisciplinaridade, integração e articulação de conteúdos, de saberes, 

de experiências e de pessoas. 

A diversidade dos saberes das diferentes áreas trouxe benefícios aos 

cursos. Os módulos de Núcleo Comum são espaços de encontro possibilitadores de 

discussões enriquecidas e troca de experiências entre os diferentes atores nele 

envolvidos.   

Como diria, os módulos de núcleo comum, não colaboram apenas com o interessado pela docência 
ele colabora para a reinvenção do próprio docente, [...] Agora é preciso olhar a questão didática 
de um outro jeito, por exemplo, os alunos que participam dos Núcleos Comuns e que convivem com 
outras didáticas, como os outros processos de avaliação, de algum modo acabam por gerar pressão 
com alguns professores dos Módulos Específicos que estão habituados com um jeito de fazer 
avaliação, que são as questões dissertativas, trabalhos dissertativos. Vagarosamente, os professores 
vão aceitando o desafio de pensar em outros modos de fazer a avaliação.  Claro, que com um 
pouco de interferência da minha parte, na função de coordenação, de pedir que eles pensem na 
avaliação modular de fato como modular, não como uma junção de temas, mas, de qualquer modo, o 
módulo comum colabora com a formação do aluno, mas colabora também para a reinvenção do 
trabalho docente, não só dos professores do Núcleo Comum, mas dos demais Módulos Específicos. 
(WESLEY DOURADO)  
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Os módulos de Núcleo Comum ajudam no sentido de saber enfrentar os problemas, de ter ideias de 
como enfrentar. Eu acho que isso ajuda bastante, porque não é só na Matemática, então, como você 
resolveria, ou como você resolve, se estivesse em sala de aula. Toda a formação que a gente deu foi 
um ganho muito grande, mesmo a questão de Libras, que eu acho que, aqui, é muito bem trabalhado, 
por mais que uma pessoa não aprenda a falar em Libras, mas ele tem uma boa noção, com os 
projetos integradores são muito bons. O que ele aprende, ali, naquele projeto integrador, 
dependendo, se é o sarau ou o prezi, então, eu acho que a troca em questão de formação geral é 
muito grande, eu acho que isso eles acabam levando para a vida profissional. Saber conviver com 
outras áreas, porque Matemática é meio difícil de trabalhar com outras áreas, então, eu acho que 
saber lidar, escutar o outro, e saber dar a sua opinião. (DÉBORA BEZERRA) 

A ideia da reinvenção do trabalho docente é muito interessante. A 

convivência com o alunado, com outros docentes e outras experiências provocam 

nos professores o olhar a didática de outro jeito, o que acaba por influenciar na 

gestão de Módulos Específicos. Outro aspecto diz respeito às formas desafiadoras 

de pensar a avaliação, problematizando as práticas mais tradicionais do trabalho 

docente, rompendo com a ideia de fragmentação dos conteúdos. 

As formas de trabalho desenvolvidas nos Módulos de Núcleo Comum 

auxiliam no desenvolvimento da capacidade de resolução e enfrentamento de 

problemas comuns às licenciaturas, levando o alunado a pensar a realidade em 

contribuição à formação docente. Também os projetos integradores são 

diferenciais do trabalho no PIL e agregam valores e conhecimentos sustentados na 

convivência acadêmica e articulando diferentes áreas.     

 Os limites dos Módulos de Núcleo Comum 

Importante analisar, na perspectiva dos sujeitos da pesquisa, os limites desse 

espaço que identifica o PIL. 

O problema dos Núcleos Comuns, eles partilham dos problemas da noção de módulos da 
universidade, nós não conseguimos romper a noção de disciplina e isso ainda está presente. Nós 
não conseguimos bem resolver a questão relação tema/módulo, o tema continua sendo a velha 
disciplina, que nem aceita conversar um pouco com outros módulos, o que acaba também por se 
expressar em como trabalha no módulo e como os professores tocam o seu trabalho. (WESLEY 
DOURADO) 

A primeira fragilidade observada foi termos colocado Núcleos Comuns no início do curso e, hoje, 
nós já separamos, eu acho que isso descaracterizou um pouco os diferentes cursos e os alunos se 
perderam um pouco no reconhecimento do professor de Filosofia, do professor de Matemática, do 
professor de Biologia. Isso na reformulação nós já conseguimos acertar, então, isso é uma 
fragilidade. A segunda fragilidade é trabalhar com salas tão grandes. Nós temos a proposta de 
formar professores a partir da diversidade tão grande possível na sala de aula, dessa forma o 
aprendizado é impossível. Trabalhar com salas com 150 alunos não dá. O professor não dá conta de 
mostrar toda a potencialidade que o professor tem no aprendizado, ele acaba dando palestras, 
desconhecendo até mesmo a própria turma. Esse é outro ponto que em algum momento a gente vai 
ter que rever como trabalhar, é impossível. (ROSEMEIRE PESSONI) 
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[cont.] 

 Talvez um caminho, algumas aulas teóricas com temas maiores e depois turmas divididas para 
trabalhar as necessidades do aprendizado, diferentes técnicas de ensino na didática, isso será um 
dialogo que a gente terá que construir, eu acho que nós já temos seis anos de aprendizado desse 
programa, nós já sabemos quais são os pontos frágeis e acho que o dialogo tem que ser a partir de 
agora com a instituição.  É um programa que se sustenta, ele tem um diferencial, mostrou a cara 
das licenciaturas dentro da instituição, agora nós temos que aprimorar o programa, e o 
aprimoramento talvez passe por isso. Tem momento que as turmas são divididas como acontece 
como, por exemplo, as aulas de Informática, que o professor trabalha com turmas menores, agora se 
nós queremos formar professores e justamente nos módulos da formação docente, o professor não 
consegue trabalhar a especificidade, então temos que rever. Eu acho que agora é o momento da 
revisão, disso, então a primeira revisão nós conseguimos fazer, de tirar aquela carga tão pesada 
logo no início do curso, eu acho que a segunda revisão agora é ter as especificidades dentro dos 
módulos do Núcleo Comum, que são específicos da formação de professores e o professor ter o 
momento e ter turmas de 120, mas em alguns momentos trabalhar com turmas menores de 30/40 
alunos. (ROSEMEIRE PESSONI) 

No início eu enxergava mais, havia muita reclamação, hoje é bem menor, porque os professores já 
conseguiram se adaptar melhor, mas no começo, principalmente com os professores que trabalham a 
Psicologia, a Didática, eles focavam muito na Pedagogia e os alunos reclamavam, porque todos os 
exemplos eram de Educação Infantil ou Fundamental I, e a maioria dos alunos vai trabalhar no 
fundamental II, então eles falavam: “mas essa não é a nossa realidade, os exemplos não batem”, 
hoje eu já não escuto mais isso, os alunos não reclamam mais. Os docentes foram aprendendo a dar 
outros exemplos, acho que uma limitação que teve no começo foi essa, os professores estavam 
muito habituados e como tinha grande parte dos alunos de Pedagogia, eles acabavam dando os 
exemplos mais para a realidade do pedagogo e os alunos acabavam reclamando, mas hoje em dia já 
acho que minimizou. (DÉBORA BEZERRA)    

Os limites dos módulos de Núcleo Comum estão, na perspectiva dos 

envolvidos no PIL, relacionados à forma de distribuição destes ao longo da matriz 

curricular. Inicialmente, eram dois módulos por semestre, que iam do primeiro ao 

quarto períodos. Esse acúmulo, em princípio, prejudicou a identificação inicial do 

alunado com os temas específicos, o que muitos ansiavam por ter. Tal problema foi 

resolvido no ano de 2017, período em que o PIL foi avaliado por suas equipes e 

sofreu ajustes, que possibilitaram a redistribuição desses módulos do primeiro ao 

sexto semestre dos cursos. 

Outra fragilidade apresentada no discurso dos coordenadores de curso diz 

respeito às salas grandes, ao número de alunos nas aulas dos módulos de Núcleo 

Comum. O argumento é que se torna muito difícil trabalhar com turmas de 150 

alunos. Esse problema promove uma ruptura nas relações de sala de aula e as 

aulas são transformadas em palestras, dificultando a interação.  

Em que pesem as fragilidades dos módulos de Núcleo Comum, os avanços e 

possibilidades são significativamente maiores, porém, após seis anos do PIL, é 

momento de revisão. Tempo de buscar um diálogo com a instituição e 

aprimoramento do programa. 

Os cursos de licenciatura envolvidos no programa sofreram várias mudanças, 
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que ocorreram de 2012 até a presente data. Para fazer uma análise da 

especificidade de cada área foi feita uma pergunta no roteiro das entrevistas sobre 

possíveis perdas para os cursos a partir do PIL e as respostas foram as seguintes:  

Não houve perdas. Se eu perguntasse para os professores de Filosofia, eles diriam que talvez 
pudesse ter mais espaço para os temas específicos, mas eu arriscaria dizer que se nós tivéssemos 
quatro anos de curso, só com temas de Filosofia, não haveria professor, que diria que poderia ter 
mais aulas, o professor sempre acha que o seu tema que é pouco, que a quantidade de horas é 
pouca, mas sinceramente eu não acho que haja perda. Não achava isso no currículo de três anos, 
houvéssemos nós conseguido, lá em três anos, distribuir melhor os módulos dos Núcleos Comuns, 
então, essa diluição teria feito o currículo ainda melhor, em relação aos temas específicos, porque 
eles estariam também mais espalhados e não haveria essa concentração tão danosa no fim do curso, 
e que a gente corrigiu agora em 2017. Eu acho que ele não gera perda, ainda que se possa falar em 
termos de carga horária, que haja uma redução dos temas filosóficos, quando eu penso que estou em 
um curso que forma professor de Filosofia, nós não tivemos perda, nós tivemos ganhos, o que 
agora nós vamos conseguir muito melhor do que no passado é realizar o nosso papel que é formar 
professor de Filosofia. (WESLEY DOURADO) 

Para o curso de Filosofia, apesar de haver entre o corpo docente uma 

tendência a achar que as horas destinadas aos temas específicos na matriz 

curricular são insuficientes, pondera o coordenador que a identidade do curso não é 

bacharelesca, mas objetiva formar o professor de Filosofia para a Educação Básica, 

para o curso, não houve perdas, apenas ganhos. A entrada do curso de Filosofia 

no PIL foi uma grande conquista, pois possibilitou a retomada desse curso no 

portfólio da Instituição com abertura de novas possibilidades de trabalho e 

ressignificação da identidade do curso.   

Para a coordenadora do curso de Ciências Biológicas: 

Se pensarmos nos Módulos Específicos, foi assim, não pelo o programa em si teve perda, mas sim 
quando tivemos que fazer a separação de bacharelado e licenciatura. De conteúdos específicos 
tínhamos 4.200 horas e caímos para 2.800h. Foi um baque para o grupo de professores que estavam 
acostumados a ter carga horária alta. Na época trabalhar essa redução dos conteúdos específicos, 
de fato foi uma perda, porque nós somos um grupo que é muito conteudista, mas é o perfil. O curso 
de licenciatura era de 2.800 horas, com 800 horas de Núcleo Comum, mais 400 horas de estágio, de 
conteúdos específicos sobrava, mais ou menos, mil horas, enquanto nós tínhamos umas 3.000 horas, 
mais ou menos. Isso foi um choque e ainda é uma preocupação. [...]. Porém, esse problema já foi 
sanado com o aumento da carga horária das licenciaturas, nós tivemos um aumento também de 
Núcleos Comuns, mas também do de específicos dá, mais ou menos, 300 horas a mais de núcleos e 
de conteúdos específicos, nós aumentamos, mais ou menos, umas cem horas de Núcleo Comum, 
acho que agora passou para 900, então, essas 300 horas você consegue trabalhar mais conteúdos, 
um pouco melhor. Isto a principio é o que choca, mas por outro lado tivemos um ganho de pesquisa 
e em educação que o curso nunca teve, então, hoje nós conseguimos ir ao congresso com trabalhos 
da educação, então, estamos apropriando de uma nova linguagem, mostrando a possibilidade de 
uma formação do professor-pesquisador que era uma coisa, que nós trabalhávamos muito antes, 
mas que de fato a gente não fazia as pesquisas na educação, então, nós estamos agora conseguindo 
fazer as duas coisas. [...] Hoje todos os professores do curso estão voltados para desenvolver 
projetos para a área da educação. [...] É um grande aprendizado para os professores, nem todos 
tinham a licenciatura, então, nós temos que nos apropriar de uma linguagem de um novo modo de 
fazer essa pesquisa, talvez esse seja o motivo que me incentivou mesmo a fazer o doutorado em 
educação e melhorar a pesquisa dentro do curso e o direcionamento ajuda os professores. Hoje nós 
somos um curso de formação para professores em Biologia, não é um curso de licenciatura que 
tenta ser um bacharelado. (ROSEMEIRE PESSONI) 



214 
 

 

A experiência no curso de Ciências Biológica foi demarcada com uma ruptura 

de paradigmas entre o curso de bacharelado e licenciatura. A baixa procura do 

alunado e a pressão da Instituição obrigaram a equipe docente a modificar 

completamente os rumos do trabalho desenvolvido há muitos anos com a 

diminuição dos conteúdos específicos, o que caracterizou uma perda. 

Interessante observar o movimento de transformação e eruptivo que caracterizou o 

grupo, quando assume a identidade de um curso de formação de professores. 

Nessa perspectiva, o curso sendo inserido no PIL, abre nova oportunidade de 

oferecimento e inserção na educação do Grande ABC. 

No curso de Matemática, a oportunidade do PIL faz com que depois de três 

anos o curso volte a ser oferecido. 

 Eu acho que o ganho são esses que temos falado: a questão da troca entre os alunos das 
diferentes áreas. Eu acho que no momento que criamos os cursos de três anos, a perda foi 
concentrar os módulos de Núcleo Comum no começo do curso. Isso acabou gerando uma 
demora maior na construção da identidade do curso, gerando perda no sentido de motivação por 
parte do alunado, que queria contato direto com os conteúdos da Matemática, mas não que os alunos 
desistiram do curso, eu não tive nenhum caso de aluno que desistiu por causa disso. O ganho foi 
que a evasão se tornou menor. [...] Os alunos passavam no Núcleo Comum e reprovavam no 
específico e até o quarto período, mesmo reprovado em todos os específicos, ele ia até o quarto. 
Agora não mais, como a carga, por semestre, diminuiu, então, eles vão ficar retidos no segundo e, 
logo no segundo período, já vai ter aluno que não vai mais continuar. Esse normalmente é o motivo 
da evasão, que se o aluno fica retido, ele acaba desistindo do curso, mudando de curso, como é 
muito cedo, comparando com o curso de 4 anos, no segundo você está no primeiro ano ainda, então, 
vai ter muita troca de curso, eu acho que isso vai acontecer bastante. Eu não tinha perda nenhuma, 
de conteúdo, porque a gente conseguiu distribuir os conteúdos dentro da matriz, agora conseguimos 
espaçar mais, dar mais tempo para o aluno respirar.  Era muito corrido, era um curso puxado, quando 
era três anos, a gente dava tudo de Matemática que precisava, que estava na diretriz, mas era um 
curso “pauleira”, bem difícil de acompanhar. Era muito conteúdo semestralmente. Agora com um ano 
a mais conseguimos fazer a diferença nessa questão, mas eu acho que terá uma evasão maior nesse 
sentido, porque os alunos vão começar a reprovar, no segundo semestre, já não vão poder continuar. 
(DÉBORA BEZERRA) 

A coordenadora do curso de Matemática expressa em seu discurso satisfação 

com os resultados do PIL, especialmente, quanto à troca de conhecimentos entre 

os alunos de diferentes áreas geradas pelos módulos de Núcleo Comum.  

Apresenta uma preocupação com a construção da identidade do professor de 

Matemática, que se tornou tardia nos cinco primeiros anos de oferecimento do PIL. 

Havia uma grande concentração de módulos de Núcleo Comum nos primeiros 

semestres, o que reduzia o oferecimento dos específicos. Por outro lado, os 

módulos de Núcleo Comum ajudaram na diminuição da evasão no curso, pois os 

níveis de aprovação mostraram-se maiores.  

A reorganização curricular gerada no ano de 2017 veio para corrigir esse fluxo 
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de forma a distribuir os módulos de núcleo comum nos seis primeiros semestres do 

curso, com abertura de mais espaço para os temas específicos da Matemática.  

Figura 28 – Diagrama da  representação das palavras centrais dos discursos dos sujeitos da 
pesquisa – OS MÓDULOS DE NÚCLEO COMUM. 

 

Fonte: A Autora (2018). 

Para os sujeitos desta pesquisa, o PIL é uma política institucional que trouxe 

grandes contribuições para as licenciaturas da UMESP e, consequentemente, para a 

formação de docentes para a região do Grande ABC. 

Pudemos observar que, a forma colegiada como o Programa foi construído, 

trouxe legitimidade e fortalecimento para o enfrentamento da crise das licenciaturas 

na Instituição, bem como para os problemas presentes dentro dos cursos. De 

caráter eruptivo, agregaram-se a ele diferentes objetos de estímulo à carreira 

docente, criando uma sinergia entre as ações da UMESP e as dos governos 

Federal, Estadual e Municipais, por meio do PIBID, PARFOR e outros convênios e 
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parcerias criados entre os cursos e escolas de Educação Básica. 

Retomando a metáfora da semente, o PIL, em solo fértil, com boa rega e 

adubagem, germinou, cresceu, floriu e frutificou. Colocamo-nos à sombra dessa 

mangueira e por saborear os suculentos frutos e analisar a robustez de seus galhos, 

sua estrutura e possibilidades, sonhamos com novas sementes e oportunidades de 

continuidade de enfrentamento dos desafios da crise das licenciaturas.    

A análise de galho a galho oportunizou a visualização da frondosa mangueira 

que se transformou o Programa das Licenciaturas, motivando-nos à construção de 

propostas de ampliação e avanços. 

Figura 29 – Diagrama da representação das palavras centrais dos discursos dos sujeitos da 
pesquisa – O PROGRAMA INSTITUCIONAL DAS LICENCIATURAS. 

 

Fonte: A Autora (2018). 
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5.2 Algumas considerações propositivas  

 Diante do exposto, as experiências positivas com o PIL podem ser ampliadas 

se considerarmos o grande aprendizado que este gerou para a Universidade, bem 

como seu impacto positivo na comunidade externa. As pesquisas citadas, nesse 

trabalho, indicam a urgência para o enfrentamento da crise das licenciaturas em 

âmbito nacional. A UMESP, como instituição confessional, sempre sensível aos 

problemas brasileiros e engajada com o compromisso social e político de 

transformação da realidade, poderia, mais uma vez, contribuir para a mudança do 

panorama dos cursos de formação docente.  

Como ação propositiva, indicamos a ampliação o PIL, transformando-o em um 

Núcleo das Licenciaturas. A ideia primeira para a organização do Núcleo das 

Licenciaturas perpassa pela possibilidade de abertura de novos cursos de formação 

docente a serem oferecidos, tanto na modalidade presencial, quanto na EaD, 

conforme apresentado na Tabela 32.  

Tabela 32 – Cursos do Núcleo das Licenciaturas e modalidades de oferecimento. 

NÚCLEOS LICENCIATURAS 
MODALIDADES 

Presencial EaD 

NÚCLEO 1 
EXATAS 

Matemática   
2ª Licenciatura em Matemática   
Física    
2ª Licenciatura em Física   

NÚCLEO 2 
BIOLÓGICAS 

Ciências Biológicas   
2ª Licenciatura em Ciências Biológicas   
Educação Física   
2ª Licenciatura em Educação Física    
Química   
2ª Licenciatura em Química   

NÚCLEO 3 
LINGUAGEM 

Letras – Língua Portuguesa   
2ª Licenciatura em Língua Portuguesa   
Letras – Língua Espanhola   
2ª Licenciatura em Língua Espanhola   
Letras – Língua Inglesa   
2ª Licenciatura em Língua Inglesa   
Artes   
2ª Licenciatura em Artes   

NÚCLEO 4 
HUMANAS 

Ciências Sociais   
2ª Licenciatura em Ciências Sociais   
Filosofia   
2ª Licenciatura em Filosofia   
História   
2ª Licenciatura em História    
Geografia   
2ª Licenciatura em Geografia   

NÚCLEO 5 
EDUCAÇÃO 

Pedagogia   
2ª Licenciatura em Pedagogia   

Fonte: Tabela elaborada pela autora (2018). 



218 
 

A gestão desses cursos seria realizada pela diretoria responsável pela escola 

de Comunicação, Educação e Humanidades e seus respectivos coordenadores de 

cada curso, de forma a considerar a especificidade das áreas.    

Importante considerar que, as licenciaturas pertencem a áreas do 

conhecimento básicas, e auxiliarão como suporte aos próprios cursos de 

bacharelado e tecnólogos oferecidos pela UMESP nas escolas de Saúde, Gestão e 

Direito, Engenharias, Teologia, Comunicação e Educação.  

Os pilares que sustentam a Universidade estão relacionados ao ensino, à 

pesquisa e à extensão e também podem apoiar e nutrir o Núcleo das Licenciaturas.  

Para o desenvolvimento de pesquisas na área educacional, a UMESP tem 

consolidado Programa de Pós-graduação em Educação. O PPGE com suas linhas 

de pesquisa na área de Formação de Educadores e Política e Gestão, caracterizar-

se como fonte geradora e fomentadora de conhecimentos, formando mestres e 

doutores para os cursos de licenciatura e também para a Educação Básica. 

Também ligado ao ensino e à pesquisa, os cursos de Lato Sensu 

relacionados às Licenciaturas, também poderão fazer parte do Núcleo das 

Licenciaturas, se considerarmos que contribuem para a especialização de docentes 

dos diferentes segmentos da Educação Básica. Os egressos dos cursos de 

Licenciatura podem seguir seus estudos na própria UMESP. 

Para justificar a criação e organização do Núcleo das Licenciaturas temos 

como argumento a experiência bem sucedida dos Módulos de Núcleo Comum, que 

de 2012 até a presente data, têm se mostrado como interessantes espaços de 

articulação e interação entre conteúdos, alunos e docentes das diferentes áreas 

para discussão da Educação Básica.  

Além do Núcleo Central (Módulos de Núcleo Comum, que discutem temas 

pedagógicos e de fundamentos para todos os cursos de Licenciatura), propomos 

pequenos novos núcleos entre as áreas afins, que também se articulam por meio de 

temáticas comuns.  

Considerando a pouca procura da juventude pelos cursos de formação 

docente, tendo como consequência o baixo número de matrículas, uma possível 

solução seria ampliar o número de cursos de Licenciatura. Essa ação contribuiria 

para o fortalecimento da área da educação e continuidade do enfrentamento da crise 

discutida nesse trabalho.  

Para ilustração dessa ideia, apresentamos o diagrama da Figura 30, a seguir: 
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Figura 30 – Diagrama da organização do Núcleo das Licenciaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Diagrama elaborado pela Autora (2018). 

Fortalecidas as Licenciaturas e com o apoio do PPGE e cursos de Lato 

Sensu, o Núcleo das Licenciaturas, nessa nova formatação, poderia contribuir para a   

construção de novos conhecimentos na área da Educação Básica, por meio de: 

Desenvolvimento de uma Política de Egressos das Licenciaturas da UMESP, 
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oferecimento de Assessoria Pedagógica para as instituições públicas e privadas, 

organização de seminários, congressos, grupos de estudo e pesquisa com temáticas 

voltadas à área da Educação, cursos de curta duração, contribuições e parcerias 

com o Observatório da Educação do Grande ABC. 

Outra proposição está relacionada à construção do Laboratório de Ensino das 

Licenciaturas, que se caracterizaria como projeto de extensão. Espaço comum aos 

cursos, ficaria aberto para possibilitar encontros entre alunos e docentes do Núcleo 

das Licenciaturas, bem como professores da região do Grande ABC. A ideia é que 

esse espaço possibilite visitas monitoradas pelos próprios alunos dos cursos, 

empréstimos de materiais didáticos construídos pelos cursos e pesquisas 

desenvolvidas pelas áreas.  

Também seria possível a sistematização de experiências nos cursos de 

Licenciatura para a construção de materiais didáticos para os diferentes segmentos 

da Educação Básica.  

Por fim, o Núcleo das Licenciaturas seria propositor de projetos de pesquisa e 

de extensão ligados à Educação, que articulassem a comunidade interna e externa, 

como mais um espaço vivo de valorização da profissão docente. 

Esses seriam possíveis caminhos para tornar as Licenciaturas cursos mais 

dinâmicos que provocassem o interesse da juventude.   
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Estudar é desocultar, é ganhar a 

compreensão mais exata do objeto, é perceber suas 

relações com outros objetos. Implica que o estudioso, 

sujeito do estudo, se arrisque, se aventure, sem o que 

não cria nem recria.   

[Paulo Freire] 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo deste trabalho, debruçamo-nos a analisar o contexto da crise dos 

cursos de licenciatura no Brasil, os quais, devido à baixa procura da juventude pela 

profissão docente, têm gerado dificuldades para a formação qualificada de 

professores para a Educação Básica. Este estudo possibilitou construirmos algumas 

considerações que nos levaram a finalizar essa pesquisa, porém, não poderemos 

dar um tom conclusivo a ela, pois, a partir desta análise, abrem-se muitas novas 

lacunas a serem estudadas sobre a crise vivida pelos cursos de formação docente 

no Brasil. 

A pesquisa teve como foco o Programa Institucional das Licenciaturas (PIL) 

desenvolvido pela UMESP, na cidade de São Bernardo do Campo, uma das sete 

cidades do Grande ABC, localizada no Estado de São Paulo. O estudo baseou-se 

em documentos que registraram, desde o ano de 2009, os caminhos escolhidos pela 

universidade para enfrentamento da crise das licenciaturas. Esses documentos, 

iluminados pela revisão bibliográfica relacionada a essa temática, outras fontes 

documentais da própria universidade e por entrevistas semiabertas associadas à 

análise do contexto, possibilitaram refletir sobre as escolhas da UMESP para o 

tratamento dos problemas sobre a baixa procura do alunado pelos cursos de 

licenciatura. 

Apesar de ser um estudo de caso centrado na UMESP, a pesquisa permite 

ampliar a discussão para o enfretamento de uma crise que não está somente 

presente na universidade estudada, mas refere-se a um fenômeno que atinge todas 

as instituições públicas e privadas que formam docentes para a Educação Básica.  

A pesquisa teve como objetivos: refletir sobre os motivos que levam à baixa 

procura da juventude pelos cursos de licenciatura, identificar os fatores que estão 

relacionados à baixa atratividade da carreira docente, bem como compreender as 

iniciativas e tendências que fortalecem esse cenário para compreensão do 

fenômeno. Tais objetivos foram alcançados e serviram como lastros para a 

consolidação deste estudo na respondência das questões centrais da tese, 

confirmando, assim, a hipótese de que a crise das licenciaturas nasce de uma crise 

maior gerada pelo sistema capitalista, que se revela por exacerbada relação de 

competitividade e por relações flexíveis e voláteis entre tempo e espaço, que exigem 

trabalhadores mais ágeis e que atendam aos paradigmas emergentes de uma 
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sociedade impaciente. Nossa época está nesta perspectiva, marcada por uma nova 

morfologia social do trabalho gerada por uma estrutura de poder e controle que afeta 

as relações sociais e laborais não excluindo a profissão docente.  

As mudanças no mundo laboral influenciam também a escolha da profissão 

docente e gestam a crise das licenciaturas. Tais transformações no mundo do 

trabalho assumem aspectos objetivos que se relacionam às condições históricas, 

sociais e materiais e revelam-se por meio da precarização do trabalho, baixa 

remuneração e a flexibilização das relações entre emprego e contratos de trabalho. 

Os aspectos de cunho subjetivo na escolha da profissão estão relacionados à 

percepção dos sujeitos sobre a carreira docente frente aos contextos sociais e 

identidade profissional. Vivemos um tempo cuja centralidade está no consumo que 

influencia ações individuais e coletivas, cuja sociabilidade tende ao isolamento, o 

que fragiliza a ação educativa. 

A procura pelas respostas levantadas nesta pesquisa foi concretizada na 

organização de quatro capítulos, após a Introdução considerada como Capítulo 1, os 

quais são intitulados:  

Capítulo 2 – A profissão docente e as licenciaturas no Brasil: constituição e crise  

Capítulo 3 –  A crise nas licenciaturas: o cenário e a pesquisa 

Capítulo 4 – O caso: a proposta desenvolvida para enfrentamento da crise e sua 

implementação 

Capítulo 5 – Perspectivas dos envolvidos e desdobramentos do programa 

institucional das licenciaturas: entrevistas 

No Capítulo 2 – “A profissão docente e as licenciaturas no Brasil: 

constituição e crise” objetivou-se apresentar uma reflexão sobre os impasses que 

envolvem a profissão docente com relação à oferta dos cursos de licenciatura e a 

procura dos mesmos pela juventude. Teceu-se um panorama da Educação Básica 

no Brasil para se estabelecer uma relação entre a oferta e a procura no campo da 

atuação docente. Apresentou-se também uma breve análise do delineamento do 

perfil do professor do ensino básico brasileiro e as políticas públicas de incentivo à 

docência.  

O mapeamento do contexto da profissão docente no Brasil fez emergir a 

gênese da crise das licenciaturas nas suas dimensões sociais, políticas e 

pedagógicas. Os desafios para enfrentamento da realidade expressa, perpassa pela 

necessidade de pensarmos sobre a importância do processo de qualificação dos 
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cursos de formação docente associado a melhorias na perspectiva da carreira 

profissional e mudança no imaginário coletivo relativo à profissão docente.  

O escopo teórico da pesquisa foi apresentado nesse capítulo, especialmente 

quando nos propusemos a pensar a formação docente e sua relação com os 

paradigmas emergentes a partir do conceito de modernidade líquida tratada por 

Bauman (2001) e as mudanças nas formas de organização social do trabalho em 

que a educação passa a estar ligada à racionalidade econômica típica do 

capitalismo neoliberal (LAVAL, 2004) e (ALVES, 2013). As transformações do 

mundo do trabalho impactam diretamente na sociabilidade humana por meio de 

relações de competitividade, aligeiradas e transitórias presentes na nova morfologia 

do trabalho que gesta a crise da profissão docente. Os jovens, “fetichizados” pelo 

capital, buscam profissões que lhes proporcionem maior status, ascensão social e 

bons empregos. Nesse sentido, os cursos de licenciatura tornam-se 

desinteressantes. 

A crise da profissão docente também impacta no momento da decisão do 

jovem pela profissão. O modelo técnico-burocrático, precarização do trabalho do 

professor, falta de materiais e estrutura das escolas, baixos salários degradam a 

ação docente e resultam na baixa procura da juventude por cursos de licenciatura. 

As políticas públicas de incentivo à docência pouco têm impactado no sentido de 

superação da crise das licenciaturas e da profissão docente, pois, segundo Saviani 

(2014b), os reais problemas da educação brasileira são protelados e seus 

enfrentamentos improvisados.   

O caminho para inicialmente enfrentar a crise das licenciaturas e da profissão 

docente é encarar a educação como um serviço de interesse público, objetivando a 

implementação de direitos sociais (VENANZI; SANDANO, 2014). Para tal ação, as 

instituições de vocação pública, as quais voltadas para o desenvolvimento das 

potencialidades humanas e das comunidades com compromisso ético e social, são 

as que poderão enfrentar o capital e pensar a educação. Essas são portadoras da 

esperança e mudança do quadro atual. O processo de humanização é uma das 

formas de resistência aos fetiches do capital e supremacia do mercado.  

No Capítulo 3 – “A crise nas licenciaturas: o cenário e a pesquisa” 

apresentou-se, inicialmente, o panorama das licenciaturas no Brasil. Dados do 

Censo da Educação Superior revelam que a maior parte dos cursos de licenciatura 

no Brasil é oferecido por instituições públicas, porém, a maior parte das matrículas 
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são efetivadas nas instituições privadas, mas as vagas não são totalmente 

preenchidas. Além da baixa procura do alunado pelas licenciaturas, pudemos 

constatar que o índice de evasão nesses cursos é muito grande, chegando a 40%, 

tanto na rede pública, quanto na privada. São vários os fatores que levam os 

estudantes a desistirem de seus cursos, mas a baixa atratividade na carreira 

docente é o principal fator da evasão.  

A pesquisa evidenciou que as instituições privadas são as que mais têm 

formado docentes para atuarem na Educação Básica brasileira. Segundo Ghirardi e 

Klafke (2017), nos últimos anos grandes grupos educacionais privados têm 

movimentado bilhões de reais na educação superior e a rede pública e as 

instituições de pequeno e médio porte não têm conseguido acompanhar o 

movimento e expansão desses grupos. O poder econômico dessas instituições 

acaba por influenciar, inclusive, as políticas governamentais relacionadas à 

educação brasileira.  

O Capítulo 3 também apresentou um panorama dos cursos de licenciatura na 

região do Grande ABC. Os dados revelaram que a maior parte dos cursos de 

formação docente oferecidos na localidade é da iniciativa privada na modalidade a 

distância. Observou-se uma superestimação de vagas, especialmente daquelas 

instituições ligadas aos grandes grupos educacionais que detém o capital aberto, e 

estão em verdadeiro processo de expansão, como assim sugerem Ghirardi e Klafke 

(2017).   

O Capítulo igualmente apresentou um pouco da história da UMESP, sua 

estrutura física, capital humano e cursos oferecidos (bacharelado, tecnólogo e 

licenciaturas), bem como o PIL como uma política institucional de enfrentamento da 

crise das licenciaturas na Instituição. O ano de 2009 caracterizou-se como o auge 

em que vários cursos foram fechados devido à baixa procura pelas licenciaturas. O 

problema levou a Universidade a abrir espaços de discussão e análise da realidade. 

Frente ao caráter confessional da Universidade e seu plano de vida e missão, foi 

criado o Programa de Apoio as Licenciaturas da UMESP, em especial aos cursos de 

Ciências Biológicas, Matemática, Filosofia e Pedagogia.   

   No Capítulo 4 – “O caso: a proposta desenvolvida para enfrentamento 

da crise e sua implementação”, de caráter metodológico, apresentou-se o PIL 

como estudo de caso e, além de analisá-lo, teve como objetivo, historicizar o 

programa para delineamento do contexto de sua criação.  
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O primeiro espaço sistemático de discussão colegiada sobre a crise vivida 

pelos cursos de licenciatura da UMESP foi o Comitê das Licenciaturas que, após 

várias reuniões reflexivas, propõe à Universidade a necessidade de criação de uma 

política institucional para as licenciaturas, por meio do documento “Pró-Política de 

Licenciaturas da UMESP” (UMESP, 2010). As reflexões do grupo eram sustentadas 

em pesquisas empíricas desenvolvidas na área da Educação em consonância com 

os planos de vida e missão da UMESP, seu PDI e PPI. Depois da aprovação no 

CONSUN, nasce o PIL e, com ele, as “Diretrizes para Elaboração dos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos de Licenciatura” (UMESP, 2011). Tais diretrizes 

contribuíram para a criação da identidade do Programa.   

Observou-se que todo o processo de construção do PIL, desde sua 

elaboração, implantação e implementação, ocorreu de forma dialogada e colegiada, 

gerando o sentimento de pertença por parte de todos os envolvidos no Programa. 

Os valores institucionais são marcados por um perfil humanista de formação docente 

e caracterizam a identidade do PIL, que também carrega como princípios: a 

necessidade de conhecimento da realidade, integração, pesquisa-ensino-extensão, 

flexibilização curricular, diversificação dos processos de ensino-aprendizagem, 

binômio educação-tecnologia, pedagogia da inclusão, sustentabilidade, bem comum 

e confessionalidade e visam à formação docente para a Educação Básica. Esses 

são importantes diferenciais em tempos de modernidade líquida e influência direta 

do capital nas instituições privadas que formam docentes. 

O Capítulo 4 também apresentou a forma de organização das matrizes 

curriculares dos cursos de licenciatura envolvidos no PIL. Caracterizam-se por uma 

estrutura modular organizada em oito semestres, que contemplam conteúdos de 

formação cidadã, de formação básica, de formação geral e específica, tendo 30% 

dela constituída por Módulos de Núcleo Comum que abordam os temas 

pedagógicos necessários à formação docente. O diferencial dessa forma de 

organização modular é a tentativa de rompimento com as formas fragmentadas de 

trabalho com os conteúdos e a articulação entre os saberes das diferentes áreas do 

conhecimento presentes no Programa. 

O Capítulo 5 – “Perspectivas dos envolvidos e desdobramentos do 

Programa Institucional das Licenciaturas” objetivou apresentar a pesquisa de 

campo realizada através de entrevistas semiabertas com sujeitos envolvidos no PIL, 

por meio de análise de conteúdos geradas a partir delas. Os recortes das entrevistas 
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possibilitaram reflexões e contribuições para o debate sobre os cursos de 

licenciatura na UMESP. Os sujeitos da pesquisa foram: Profa. Me. Vera Lucia 

Gouvêa Stivaletti (à época, Pró-reitora de graduação), Profa. Dra. Roseli Fischmann 

(à época, coordenadora do Programa de Pós-graduação em Educação), Profa. Dra. 

Rosemeire Aparecida Bom Pessoni (coordenadora do curso de Ciências Biológicas) 

Dra. Débora de Jesus Bezerra (coordenadora do curso de Matemática) e Prof. Dr. 

Wesley Adriano Martins Dourado (à época, coordenador do curso de Filosofia). 

Todos os sujeitos atuaram direta ou indiretamente no PIL e auxiliaram na sua 

implantação e consolidação. 

As entrevistas possibilitaram uma triangulação metodológica entre a análise 

documental do Programa, a revisão bibliográfica relacionada às temáticas das 

licenciaturas e os conteúdos levantados a partir dos discursos. Foi possível observar 

que o PIL é uma política institucional que modificou a realidade dos cursos de 

licenciatura nele envolvidos. O trabalho com os Núcleos Comuns e o curso de 

Pedagogia66 como apoio, possibilitaram mensalidades mais acessíveis e um 

aumento na procura por cursos que já não mais eram oferecidos na UMESP. 

O Programa Institucional das Licenciaturas (PIL), como uma política 

institucional de apoio às licenciaturas, fortaleceu-se por ter sido uma construção 

coletiva dialogada e interdisciplinar, o que lhe confere legitimidade. É um projeto 

inovador sustentado em um compromisso social da universidade confessional 

preocupada com a formação qualificada de professores para a Educação Básica do 

Grande ABC.  

Observou-se a partir dos discursos dos entrevistados que são grandes os 

impactos do PIL, tanto para a UMESP, quanto para a comunidade externa. Sua 

criação e consolidação originou um pulso criador e gerador de outras possibilidades 

para o alunado. Para a comunidade interna, a retomada de cursos extintos, e outros 

em vias de extinção, foi um grande passo, além de expressar um posicionamento 

político em um contexto em que a Educação está sendo vista como mercadoria e a 

formação docente relegada a segundo plano. Para a comunidade externa, por meio 

do PIBID e PARFOR, as reflexões e pesquisas ligadas à Educação estão sendo 

levadas para as escolas, bem como as práticas vividas pelo alunado ligadas à 

educação pública são trazidas para dentro da universidade, criando interessantes 

                                                           
66

 O curso de Pedagogia é o mais procurado pelo alunado e auxilia na sustentabilidade financeira do 
PIL (N.A.). 
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diálogos para a construção de novos conhecimentos. 

É notória a contribuição político-pedagógica do PIL no cenário dos cursos de 

licenciatura do Grande ABC. Porém, se faz necessária a criação de políticas de 

fortalecimento e acompanhamento do Programa para que não sucumba perante a 

realidade do mercado. Política de governança que possibilite uma forma 

diferenciada para captação de alunos das licenciaturas, por meio da divulgação das 

interessantes iniciativas presentes no Programa, além de conhecimento do perfil do 

aluno que procura os cursos de formação docente pode contribuir para a qualidade e 

eficiência da captação do alunado. Ainda dentro dessa política, importante pensar 

nas formas de acompanhamento e estudo da evasão por meio de ferramentas que 

mapeiem e tracem comparativos baseados em dados reais, que indicarão tomadas 

de decisão administrativas e pedagógicas para manutenção do alunado. A evasão é 

uma característica marcante dos cursos de licenciatura e precisa ser cuidada pela 

instituição e a sugestão é que a Comissão Própria de Avaliação (CPA) organize os 

dados e fomente discussões acadêmicas para enfrentamento da realidade. 

Diante do exposto, novas perspectivas podem ser abertas para o PIL. Frente 

a difícil situação dos cursos de licenciaturas no Brasil, as instituições de ensino que 

carregam como vocação a confessionalidade podem ser exemplos para 

enfrentamento da crise, apontando caminhos com compromisso social de formação 

mais humanizadas das novas gerações. Nessa perspectiva, é preciso apostar nos 

cursos de formação docente.  

Nas últimas linhas desta tese, com a sensação de inacabamento, pois sempre 

novas perguntas são levantadas e com elas novas reflexões são criadas. Ao 

colocar-me diante do PIL, aqui metaforicamente representado por uma semente que 

germinou e transformou-se em frondosa mangueira, remeto-me ao movimento da 

vida em que dos frutos novas sementes são geradas e delas novas árvores brotam e 

se curvam a cumprir sua função de perpetuar a espécie, alimentar e gerar novas 

vidas. Espera-se que esta tese possa contribuir para as reflexões sobre os cursos de 

licenciatura e que as lacunas abertas possam suscitar novas pesquisas e 

desdobramentos, no sentido de ampliação do olhar reflexivo para a formação 

qualificada de professores gerando novas e frondosas árvores.   
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ANEXO 1  

DADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM SÃO BERNARDO DO CAMPO 

 

DADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM SÃO BERNARDO DO CAMPO 

População de 2010 765.463  

População Estimada de 2016 822.242  

DOCENTES 

 

2007 2015 

Docentes do Ensino Fundamental 4.741 5.149 

Docentes das Escolas Privadas 1.081 1.283 

Docentes das Escolas Públicas (Estaduais e Municipais) 3.660 3.866 

Docentes do Ensino Médio 2.258 2.239 

Docentes das Escolas Privadas 482 573 

Docentes das Escolas Públicas (Estaduais) 1.776 1.666 

Docentes do Ensino Pré-Escolar 1.121 964 

Escolas Privadas 292 324 

Escolas Públicas (Municipais) 829 640 

Escolas 

Escolas de Ensino Fundamental 186 198 

Escolas Privadas 47 52 

Escolas Públicas (Estaduais e Municipais) 139 146 

Escolas de Ensino Médio  91 99 

Escolas Privadas 27 34 

Escolas Públicas (Estaduais) 64 65 

Escolas de Ensino Pré-Escolar 148 177 

Escolas Privadas 75 101 

Escolas Públicas (Municipais) 73 76 

MATRÍCULAS 

Matrículas no Ensino fundamental  113.505 97.059 

Matrículas nas Escolas Privadas  15.991 19.726 

Matrículas nas Escolas Públicas (Estaduais e Municipais) 97.514 77.333 

Matrículas no Ensino Médio 35.066 36.096 

Matrículas nas Escolas Privadas 5.017 5.958 

Matrículas nas Escolas Públicas (Estaduais) 30.049 30.138 

Matrículas no Ensino Pré-escolar 26.234 20.534 

Matrículas nas Escolas Privadas 2.762 3.503 

Matrículas nas Escolas Públicas (Municipais) 23.472 17.031 

Fonte: BRASIL. (2006c) e BRASIL. (2016a). 
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ANEXO 2  

DADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE SÃO CAETANO DO SUL 
 

 

DADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE SÃO CAETANO DO SUL 

População de 2010 149.263  

População Estimada de 2016 158.825  

DOCENTES 

 

2007 2015 

Docentes do Ensino Fundamental 1.149 1.260 

Docentes das Escolas Privadas 366 427 

Docentes das Escolas Públicas (Estaduais e Municipais) 783 833 

Docentes do Ensino Médio 622 640 

Docentes das Escolas Privadas 184 192 

Docentes das Escolas Públicas (Estaduais) 438 458 

Docentes do Ensino Pré-Escolar 349 202 

Escolas Privadas 84 78 

Escolas Públicas (Municipais) 265 124 

ESCOLAS 

Escolas de Ensino Fundamental 45 46 

Escolas Privadas 17 16 

Escolas Públicas (Estaduais e Municipais) 28 30 

Escolas de Ensino Médio  29 26 

Escolas Privadas 13 12 

Escolas Públicas (Estaduais) 16 14 

Escolas de Ensino Pré-Escolar 48 38 

Escolas Privadas 14 13 

Escolas Públicas (Municipais) 34 25 

MATRÍCULAS 

Matrículas no Ensino Fundamental  20.919 19.422 

Matrículas nas Escolas Privadas  5.081 6.153 

Matrículas nas Escolas Públicas (Estaduais e Municipais) 15.838 13.269 

Matrículas no Ensino Médio 8.323 8.064 

Matrículas nas Escolas Privadas 1.670 1.960 

Matrículas nas Escolas Públicas (Estaduais) 6.653 6.104 

Matrículas no Ensino Pré-Escolar 3.954 3.263 

Matrículas nas Escolas Privadas 706 948 

Matrículas nas Escolas Públicas (Municipais) 3.248 2.315 

Fonte: BRASIL. (2006c) e BRASIL. (2016a). 
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ANEXO 3  

DADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE SANTO ANDRÉ 
 

 

DADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE SANTO ANDRÉ 

População de 2010 676.407  

População Estimada de 2016 712.749  

DOCENTES 

 

2007 2015 

Docentes do Ensino Fundamental 4.602 4.595 

Docentes das Escolas Privadas 1.163 1.575 

Docentes das Escolas Públicas (Estaduais e Municipais) 3.439 3.020 

Docentes do Ensino Médio 1.910 2.067 

Docentes das Escolas Privadas 423 623 

Docentes das Escolas Públicas (Estaduais) 1.487 1.444 

Docentes do Ensino Pré-Escolar 956 922 

Escolas Privadas 564 500 

Escolas Públicas (Municipais) 392 422 

ESCOLAS 

Escolas de Ensino Fundamental 211 226 

Escolas Privadas 75 90 

Escolas Públicas (Estaduais e Municipais) 136 136 

Escolas de Ensino Médio  80 93 

Escolas Privadas 25 36 

Escolas Públicas (Estaduais) 55 57 

Escolas de Ensino Pré-Escolar 230 249 

Escolas Privadas 171 187 

Escolas Públicas (Municipais) 59 62 

MATRÍCULAS 

Matrículas no Ensino Fundamental  95.173 81.041 

Matrículas nas Escolas Privadas  20.554 25.803 

Matrículas nas Escolas Públicas (Estaduais e Municipais) 74.619 55.238 

Matrículas no Ensino Médio 28.764 30.333 

Matrículas nas Escolas Privadas 4.645 8.027 

Matrículas nas Escolas Públicas (Estaduais) 24.119 22.306 

Matrículas no Ensino Pré-Escolar 12.767 15.875 

Matrículas nas Escolas Privadas 6.096 7.433 

Matrículas nas Escolas Públicas (Municipais) 6.671 8.442 

Fonte: BRASIL. (2006c) e BRASIL. (2016a). 
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ANEXO 4  

DADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DIADEMA 
 
 
 

DADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DIADEMA 

População de 2010 386.089 

População Estimada de 2016 415.180 

DOCENTES 

 

2007 2015 

Docentes do Ensino Fundamental 2.849 2.569 

Docentes das Escolas Privadas 338 497 

Docentes das Escolas Públicas (Estaduais E Municipais) 2.511 2.072 

Docentes do Ensino Médio 1.049 1.136 

Docentes das Escolas Privadas 129 205 

Docentes das Escolas Públicas (Estaduais) 920 931 

Docentes do Ensino Pré-Escolar 544 402 

Escolas Privadas 234 89 

Escolas Públicas (Municipais) 310 313 

ESCOLAS 

Escolas de Ensino Fundamental 136 114 

Escolas Privadas 26 30 

Escolas Públicas (Estaduais e Municipais) 110 84 

Escolas de Ensino Médio  44 53 

Escolas Privadas 11 18 

Escolas Públicas (Estaduais) 33 35 

Escolas de Ensino Pré-Escolar 86 53 

Escolas Privadas 45 23 

Escolas Públicas (Municipais) 41 30 

MATRÍCULAS 

Matrículas no Ensino Fundamental  67.266 55.845 

Matrículas nas Escolas Privadas  4.997 7.805 

Matrículas nas Escolas Públicas (Estaduais e Municipais) 62.269 34.967 

Matrículas no Ensino Médio 18.607 19.565 

Matrículas nas Escolas Privadas 662 1.793 

Matrículas nas Escolas Públicas (Estaduais) 17.945 17.772 

Matrículas no Ensino Pré-Escolar 10.658 10.082 

Matrículas nas Escolas Privadas 3.087 1.003 

Matrículas nas Escolas Públicas (Municipais) 7.571 9.079 

Fonte: BRASIL. (2006c) e BRASIL. (2016a). 
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ANEXO 5  

DADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE MAUÁ 
 
 

DADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE MAUÁ  

População de 2010 417.064 

População Estimada de 2016 457.696 

DOCENTES 

 

2007 2015 

Docentes do Ensino Fundamental 2.502 2.374 

Docentes das Escolas Privadas 345 428 

Docentes das Escolas Públicas (Estaduais e Municipais) 2.157 1.946 

Docentes do Ensino Médio 1.030 1.092 

Docentes das Escolas Privadas 154 188 

Docentes das Escolas Públicas (Estaduais) 876 904 

Docentes do Ensino Pré-Escolar 379 429 

Escolas Privadas 90 139 

Escolas Públicas (Municipais) 289 290 

ESCOLAS 

Escolas de Ensino Fundamental 81 104 

Escolas Privadas 19 24 

Escolas Públicas (Estaduais e Municipais) 62 80 

Escolas de Ensino Médio  39 46 

Escolas Privadas 11 14 

Escolas Públicas (Estaduais) 28 32 

Escolas de Ensino Pré-Escolar 61 92 

Escolas Privadas 28 56 

Escolas Públicas (Municipais) 33 36 

MATRÍCULAS 

Matrículas no Ensino Fundamental  62.721 50.402 

Matrículas nas Escolas Privadas  6.276 7.102 

Matrículas nas Escolas Públicas (Estaduais e Municipais) 56.445 43.300 

Matrículas no Ensino Médio 18.934 19.338 

Matrículas nas Escolas Privadas 1.254 2.001 

Matrículas nas Escolas Públicas (Estaduais) 17.680 17.337 

Matrículas no Ensino Pré-Escolar 12.907 9.904 

Matrículas nas Escolas Privadas 1.022 1.803 

Matrículas nas Escolas Públicas (Municipais) 11.885 8.101 

Fonte: BRASIL. (2006c) e BRASIL. (2016a). 
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ANEXO 6  

DADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE RIBEIRÃO PIRES 
 
 

DADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE RIBEIRÃO PIRES 

População de 2010 113.068 

População Estimada de 2016 121.130 

DOCENTES 

 

2007 2015 

Docentes do Ensino Fundamental 825 992 

Docentes das Escolas Privadas 135 189 

Docentes das Escolas Públicas (Estaduais e Municipais) 690 543 

Docentes do Ensino Médio 423 394 

Docentes das Escolas Privadas 63 79 

Docentes das Escolas Públicas (Estaduais) 360 315 

Docentes do Ensino Pré-Escolar 104 180 

Escolas Privadas 19 40 

Escolas Públicas (Municipais) 85 140 

ESCOLAS 

Escolas de Ensino Fundamental 42 46 

Escolas Privadas 7 8 

Escolas Públicas (Estaduais e Municipais) 35 38 

Escolas de Ensino Médio  21 22 

Escolas Privadas 4 6 

Escolas Públicas (Estaduais) 17 16 

Escolas de Ensino Pré-Escolar 21 33 

Escolas Privadas 6 13 

Escolas Públicas (Municipais) 15 20 

MATRÍCULAS 

Matrículas no Ensino Fundamental  15.999 14.347 

Matrículas nas Escolas Privadas  2.100 2.302 

Matrículas nas Escolas Públicas (Estaduais e Municipais) 13.899 12.045 

Matrículas no Ensino Médio 5.105 5.281 

Matrículas nas Escolas Privadas 433 635 

Matrículas nas Escolas Públicas (Estaduais) 4.672 4.646 

Matrículas no Ensino Pré-Escolar 2.248 2.716 

Matrículas nas Escolas Privadas 172 553 

Matrículas nas Escolas Públicas (Municipais) 2.076 2.163 

Fonte: BRASIL. (2006c) e BRASIL. (2016a). 
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ANEXO 7  

DADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE RIO GRANDE DA SERRA 
 
 

 

DADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE RIO GRANDE DA SERRA 

População de 2010 43.974 

População Estimada de 2017 49.408 

DOCENTES 

 

2007 2015 

Docentes do Ensino Fundamental 271 269 

Docentes das Escolas Privadas 0 9 

Docentes das Escolas Públicas (Estaduais e Municipais) 271 260 

Docentes do Ensino Médio 159 155 

Docentes das Escolas Privadas 0 0 

Docentes das Escolas Públicas (Estaduais) 159 155 

Docentes do Ensino Pré-Escolar 39 54 

Escolas Privadas 5 10 

Escolas Públicas (Municipais) 34 44 

ESCOLAS 

Escolas de Ensino Fundamental 11 11 

Escolas Privadas 0 0 

Escolas Públicas (Estaduais e Municipais) 11 11 

Escolas de Ensino Médio  9 9 

Escolas Privadas 0 0 

Escolas Públicas (Estaduais) 9 9 

Escolas de Ensino Pré-Escolar 7 10 

Escolas Privadas 1 3 

Escolas Públicas (Municipais) 6 7 

MATRÍCULAS 

Matrículas no Ensino Fundamental  5.901 4.624 

Matrículas nas Escolas Privadas  0 0 

Matrículas nas Escolas Públicas (Estaduais e Municipais) 5.901  4.624 

Matrículas no Ensino Médio 1.670 1.950 

Matrículas nas Escolas Privadas 0 0 

Matrículas nas Escolas Públicas (Estaduais) 1.670 1.950 

Matrículas no Ensino Pré-Escolar 936 1.129 

Matrículas nas Escolas Privadas 134 151 

Matrículas nas Escolas Públicas (Municipais) 802 978 

Fonte: BRASIL. (2006c) e BRASIL. (2016a). 
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ANEXO 8 – Parte I 

CURSOS OFERECIDOS NA UMESP – CAMPI E MODALIDADES 

CAMPUS RUDGE RAMOS 

CURSOS ESCOLA NATUREZA 
MODALIDADE 

PRES EaD SMP 

Administração Escola de Gestão e Direito Bacharelado    

Administração – Comércio Exterior Escola de Gestão e Direito Bacharelado    

Administração financeira Escola de Gestão e Direito Bacharelado    

Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 

Escola de Engenharias, 
Tecnologia e Informação 

Tecnólogo    

Automação industrial 
Escola de Engenharias, 
Tecnologia e Informação 

Tecnólogo    

Ciências Biológicas 
Escola de Comunicação, 
Educação e Humanidades 

Licenciatura    

Ciências Biológicas 2ª licenciatura 
Escola de Comunicação, 
Educação e Humanidades 

Licenciatura    

Ciências Sociais 
Escola de Comunicação, 
Educação e Humanidades 

Licenciatura    

Ciências Sociais – 2ª licenciatura 
Escola de Comunicação, 
Educação e Humanidades 

Licenciatura    

Ciências Contábeis Escola de Gestão e Direito Bacharelado    
Ciências Econômicas Escola de Gestão e Direito Bacharelado    

Comunicação Mercadológica 
Escola de Comunicação, 
Educação e Humanidades 

Bacharelado    

Design de Interiores 
Escola de Comunicação, 
Educação e Humanidades 

Tecnólogo    

Direito Escola de Gestão e Direito Bacharelado    

Educação Física 
Escola de Ciências Médicas e 
Saúde 

Bacharelado 
Licenciatura 

   

Engenharia Ambiental e Sanitária 
Escola de Engenharias, 
Tecnologia e Informação 

Bacharelado    

Engenharia de Produção 
Escola de Engenharias, 
Tecnologia e Informação 

Bacharelado    

Filosofia 
Escola de Comunicação, 
Educação e Humanidades 

Licenciatura    

Fisioterapia 
Escola de Ciências Médicas e 
Saúde 

Bacharelado l   

Gestão Ambiental 
Escola de Engenharias, 
Tecnologia e Informação 

Tecnólogo    

Gestão Comercial Escola de Gestão e Direito Tecnólogo    

Gestão da Tecnologia da 
Informação 

Escola de Engenharias, 
Tecnologia e Informação 

Tecnólogo l   

Gestão de Seguros Escola de Gestão e Direito Tecnólogo    
Gestão Financeira Escola de Gestão e Direito Tecnólogo    
Gestão Portuária Escola de Gestão e Direito Tecnólogo    
Gestão Pública Escola de Gestão e Direito Tecnólogo    

Jogos Digitais 
Escola de Comunicação, 
Educação e Humanidades 

Tecnólogo    

Jornalismo 
Escola de Comunicação, 
Educação e Humanidades 

Bacharelado    

Fonte: Tabela elaborada pela Autora com base nas informações encontradas no site da UMESP (UMESP, 
2017c).   
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ANEXO 8 – Parte II 

CURSOS OFERECIDOS NA UMESP – CAMPI E MODALIDADES 

CAMPUS RUDGE RAMOS 

CURSOS ESCOLA NATUREZA 
MODALIDADE 

PRES EaD SMP 

Letras Língua Estrangeira 
Escola de Comunicação, 
Educação e Humanidades 

Bacharelado    

Letras Espanhol 2ª Licenciatura 
Escola de Comunicação, 
Educação e Humanidades 

Licenciatura    

Letras Português 2ª Licenciatura 
Escola de Comunicação, 
Educação e Humanidades 

Licenciatura    

Matemática 
Escola de Comunicação, 
Educação e Humanidades 

Licenciatura    

Matemática 2ª Licenciatura 
Escola de Comunicação, 
Educação e Humanidades 

Licenciatura    

Odontologia 
Escola de Ciências Médicas e 
Saúde 

Bacharelado    

Pedagogia 
Escola de Comunicação, 
Educação e Humanidades 

Licenciatura    

Pedagogia 2ª Licenciatura 
Escola de Comunicação, 
Educação e Humanidades 

Licenciatura    

Produção Multimídia 
Escola de Comunicação, 
Educação e Humanidades 

Tecnólogo    

Processos Gerenciais Escola de Gestão e Direito Tecnólogo    

Publicidade e Propaganda 
Escola de Comunicação, 
Educação e Humanidades 

Bacharelado    

Rádio, TV e Internet 
Escola de Comunicação, 
Educação e Humanidades 

Bacharelado    

Relações Públicas 
Escola de Comunicação, 
Educação e Humanidades 

Bacharelado l   

Secretariado Executivo Bilíngue Escola de Gestão e Direito Tecnólogo    
Segurança Pública Escola de Gestão e Direito Tecnólogo    

Sistemas de Informação  
Escola de Engenharias, 
Tecnologia e Informação 

Tecnólogo    

Teologia Escola de Teologia Bacharelado    

CAMPUS PLANALTO 

Biomedicina 
Escola de Ciências Médicas e 
Saúde 

Bacharelado    

Ciências Biológicas 
Escola de Comunicação, 
Educação e Humanidades 

Licenciatura    

Educação Física 
Escola de Ciências Médicas e 
Saúde 

Bacharelado 
Licenciatura 

   

Enfermagem 
Escola de Ciências Médicas e 
Saúde 

Bacharelado    

Estética e Cosmética 
Escola de Ciências Médicas e 
Saúde 

Tecnólogo    

Farmácia 
Escola de Ciências Médicas e 
Saúde 

Bacharelado    

Gastronomia 
Escola de Ciências Médicas e 
Saúde 

Tecnólogo    

Medicina Veterinária 
Escola de Ciências Médicas e 
Saúde 

Bacharelado    

Fonte: Tabela elaborada pela Autora com base nas informações encontradas no site da UMESP (UMESP, 
2017c).   
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ANEXO 8 – Parte III 

CURSOS OFERECIDOS NA UMESP – CAMPI E MODALIDADES 

CAMPUS PLANALTO 

CURSOS ESCOLA NATUREZA 
MODALIDADE 

PRES EaD SMP 

Psicologia 
Escola de Ciências Médicas e 
Saúde 

Bacharelado    

CAMPUS VERGUEIRO 
Gestão da Qualidade Escola de Gestão e Direito Tecnólogo    
Gestão de Recursos Humanos Escola de Gestão e Direito Tecnólogo    
Gestão de e-Comerce e Marketing 
Digital 

Escola de Gestão e Direito Tecnólogo    

Logística Escola de Gestão e Direito Tecnólogo    
Marketing Escola de Gestão e Direito Tecnólogo    
Processos Gerenciais Escola de Gestão e Direito Tecnólogo    
LEGENDA: 

PRES – Curso Presencial 

EaD   – Ensino a Distância 

SMP – Curso semipresencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Tabela elaborada pela Autora com base nas informações encontradas no site da UMESP (UMESP, 
2017c).   
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APÊNDICE 1  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Eu, Silvia Perrone de Lima Freitas, RG nº 17. 819. 274, doutoranda do Programa de Pós-

graduação em Educação da Universidade Metodista de São Paulo, sob a orientação do Prof. 

Dr. Roger Marchesini de Quadros Souza e coorientação do Prof. Dr. Marcelo Furlin, 

proponho o desenvolvimento da pesquisa intitulada “Proposições para o enfrentamento da 

crise dos cursos de formação docente: o Programa Institucional das Licenciaturas da 

UMESP”, que tem por objetivo coletar dados referentes às impressões dos seguintes sujeitos: 

Pró-reitora e Coordenadores dos cursos de Licenciatura sobre o Programa das Licenciaturas 

na Universidade Metodista de São Paulo, através de metodologia qualitativa, em que serão 

aplicadas entrevistas e questionário aos voluntários interessados em documentar suas 

respostas. 

Para tanto, encareço que se tome ciência dos esclarecimentos abaixo:  

 

 

ESCLARECIMENTOS 
 

(1) A participação nesta pesquisa é de livre escolha com a garantia de retirar seu consentimento em 

qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma.  

(2) A pesquisa não envolverá nenhum tipo de custo para os participantes.  

(3) A participação na pesquisa não possibilita desconforto ou risco ao participante por se tratar de 

aplicação de uma entrevista. 

(4) Autorização de identificação dos sujeitos que se dispuserem a participar.  

São Bernardo do Campo, ___ de ____________ de 2017. 

 

_______________________________________ 

Silvia Perrone de Lima Freitas 

Pesquisadora Responsável 

Doutoranda UMESP 

Consentimento do(a) colaborador(a): 

 

___________________________________  

Nome completo 

 

__________________________________  

Assinatura  

 

São Paulo, ___ de ___________ de 2017. 
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APÊNDICE 2 

DECLARAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE 

 
 

 

DECLARAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE 
 

 

Eu, _________________________________ declaro ciência da participação da Universidade 

Metodista de São Paulo como instituição partícipe da pesquisa de doutorado intitulada 

“Proposições para o enfrentamento da crise dos cursos de formação docente: o Programa 

Institucional das Licenciaturas da UMESP”, sob a responsabilidade da pesquisadora Silvia 

Perrone de Lima Freitas, sendo a instituição proponente a Universidade Metodista de São 

Paulo/Doutorado em Educação.  

Deverão ser disponibilizados à pesquisadora: espaço físico para entrevista com Pró-

reitora e Coordenadores dos cursos de Licenciatura, além de consulta aos documentos do 

Programa Institucional das Licenciaturas (PIL) da Universidade Metodista de São Paulo, após 

a emissão do parecer favorável pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Metodista de 

São Paulo. 

 

Informo que a pesquisa não implicará em ônus de qualquer espécie para a instituição.  

 

Declaro, ainda, conhecer e cumprir as Resoluções Éticas Brasileiras, em especial, a 

Resolução n. CNS 196/96. Esta instituição está ciente de suas responsabilidades como 

instituição participante da presente pesquisa de doutorado em Educação, e de seu 

compromisso no resguardo da segurança e bem-estar dos sujeitos de pesquisa nela recrutados, 

dispondo de infraestrutura necessária para a garantia de tal segurança e bem estar. Autoriza, 

ainda, a divulgação do nome da Instituição para fins exclusivos da pesquisa em 

desenvolvimento. 

 

 

São Bernardo do Campo,  ____ de ______________ de 2017. 

 

 

___________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do responsável institucional participante 
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APÊNDICE 3 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM PRÓ-REITORA DA UMESP 

 
 

 QUESTÕES VOLTADAS PARA A CRISE DAS LICENCIATURAS 

1 Quais eram ou são as maiores dificuldades enfrentadas pela Instituição, no que se refere 
aos cursos de licenciatura na UMESP? 

2 Observa diferença na procura do alunado por cursos de bacharelado e cursos de 
licenciatura? Se sim, a que atribui tal diferença?  

3 Se há uma crise nas licenciaturas, quais são os motivos em sua opinião? 

 

 QUESTÕES VOLTADAS PARA OS ELEMENTOS POLÍTICOS NO CONTEXTO DA CRISE – TOMADA 
DE DECISÃO INSTITUCIONAL 

4 O que a Universidade tem feito para captação de alunos para as licenciaturas? 

5 O que motivou a tomada de decisão institucional para a construção do Programa 
Institucional das Licenciaturas (PIL)? 

6 Acredita que a implementação do PIL causou algum impacto na universidade Metodista de 
São Paulo?  

7 Em caso positivo, na pergunta anterior, quais as mudanças mais significativas para a 
Instituição? 

8 Acredita que o PIL causou algum impacto na comunidade externa? Qual? 

9 Qual o panorama das licenciaturas, hoje, na UMESP? 

10 A instituição tem pensado em mecanismos de fortalecimento do PIL? 

11 Quanto à sustentabilidade financeira da instituição frente ao PIL, como essa questão tem 
sido tratada pela Rede Metodista? 

 

 QUESTÕES VOLTADAS PARA O COMITÊ DAS LICENCIATURAS (GT DAS LICENCIATURAS) 

12 Quais os critérios para formação do Comitê das Licenciaturas? 

13 O que motivou a criação do Comitê das Licenciaturas? 

14 Qual a periodicidade dos encontros? 

15 Como eram os encontros? 

16 Qual a metodologia adotada pelo grupo para discussão dos desafios das licenciaturas? 

17 O Comitê contribuiu para a tomada de decisões da universidade frente à crise das 
Licenciaturas? 

 

 QUESTÕES VOLTADAS PARA OS ELEMENTOS PEDAGÓGICOS DAS LICENCIATURAS. 

18 Quais os cuidados pedagógicos tomados na construção do PIL? 

19 Como ocorreu a elaboração das Diretrizes para elaboração dos Projetos Pedagógicos das 
Licenciaturas? 

20 Como se constituiu o Grupo de Trabalho (GT) para elaboração do PIL? Qual a importância 
desse grupo? 

21 Quais os mecanismos para garantia da qualidade dos cursos de Licenciatura? 

22  Existe algum estudo e/ou acompanhamento da evasão no PIL comparado com cursos de 
bacharelado da UMESP? 
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APÊNDICE 4 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM COORDENADORA DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DA UMEP – 

MEMBRO GT DAS LICENCIATURAS 

 

  QUESTÕES VOLTADAS PARA A CRISE DAS LICENCIATURAS 

1 Há uma crise enfrentada pelos cursos de licenciatura? Em caso positivo, qual(is) o(s) 
motivo(s) em sua opinião? 

 

 QUESTÕES VOLTADAS PARA OS ELEMENTOS POLÍTICOS NO CONTEXTO DA CRISE – TOMADA 
DE DECISÃO INSTITUCIONAL 

2 Qual sua opinião sobre a tomada de decisão institucional para a construção do Programa 
Institucional das Licenciaturas (PIL)? 

3 Você acredita que a implantação do PIL causou algum impacto na Universidade Metodista 
de São Paulo? Qual? 

4 Você acredita que o PIL causou algum impacto na comunidade externa? Qual? 

5 Qual importância do Programa de Pós-graduação em Educação nas discussões para 
enfrentamento da crise das Licenciaturas? 

 

 QUESTÕES VOLTADAS PARA O GRUPO DE TRABALHO DAS LICENCIATURAS (GT DAS 
LICENCIATURAS) 

6 Qual sua opinião sobre os critérios para formação do GT das Licenciaturas? 

7 Qual sua contribuição para o GT das Licenciaturas, enquanto Coordenadora do Programa de 
Pós-Graduação em Educação? 

8 Quais foram os principais desafios para esse GT? 

9 Como analisa a metodologia adotada pelo grupo para discussão dos desafios das 
Licenciaturas e construção dos Projetos Pedagógicos dos cursos? 

 

 QUESTÕES VOLTADAS PARA OS ELEMENTOS PEDAGÓGICOS DAS LICENCIATURAS 

10 Quais os cuidados pedagógicos tomados pelo GT na construção do PIL? 

11 Quais os mecanismos para garantia da qualidade dos cursos de Licenciatura? 

12 Como analisa os Módulos de Núcleo Comum? Quais seus limites e quais suas 
possibilidades? 

13 Eles contribuem para a formação docente? Em que sentido? 

14 Quais sugestões daria para o fortalecimento do PIL, após seis anos de sua implantação? 
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APÊNDICE 5 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM COORDENADORA DO CURSO 

DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA UMESP – MEMBRO DO COMITÊ E 

GT DAS LICENCIATURAS 

 

  QUESTÕES VOLTADAS PARA A CRISE DAS LICENCIATURAS 
1 Quais eram ou são as maiores dificuldades enfrentadas na gestão do curso de Ciências 

Biológicas na UMESP? 

2 Você observa diferença na procura do alunado pelo bacharelado e pela licenciatura? Se sim, 
a que atribui tal diferença?  

3 A que atribui a crise enfrentada pelos cursos de licenciatura? 
 

 QUESTÕES VOLTADAS PARA OS ELEMENTOS POLÍTICOS NO CONTEXTO DA CRISE – 
TOMADA DE DECISÃO INSTITUCIONAL 

4 O que a universidade tem feito para captação de alunos para as licenciaturas? 

5 Qual sua opinião sobre a tomada de decisão institucional para a construção do Programa 
Institucional das Licenciaturas (PIL)? 

6 Você acredita que a implantação do PIL causou algum impacto na Universidade Metodista 
de São Paulo?  

7 Quais as mudanças mais significativas para o curso que coordena? 

8 Você acredita que o PIL causou algum impacto na comunidade externa? 

9 Qual o panorama das Licenciaturas, hoje, na UMESP? 

10 Após seis anos de existência do PIL, quais fragilidades e quais potencialidades você observa? 

11 Quais sugestões daria para o fortalecimento do PIL, após seis anos de sua implantação? 
 

 QUESTÕES VOLTADAS PARA O COMITÊ DAS LICENCIATURAS (GT DAS 
LICENCIATURAS) 

12 Quais os critérios para formação do Comitê das Licenciaturas? 

13 O que motivou a criação do Comitê das Licenciaturas? 

14 Qual a periodicidade dos encontros? 

15 Como eram os encontros? 

16 Qual a metodologia adotada pelo grupo para discussão dos desafios das licenciaturas? 

17 Qual o seu papel no Comitê das Licenciaturas? 

18 O Comitê contribuiu para a tomada de decisões da universidade frente à crise das 
licenciaturas? Como? 

 

 QUESTÕES VOLTADAS PARA OS ELEMENTOS PEDAGÓGICOS DAS LICENCIATURAS 
19 Quais os cuidados pedagógicos tomados na construção do PIL? 

20 Tem conhecimento de como ocorreu a elaboração das Diretrizes para elaboração dos 
Projetos Pedagógicos das Licenciaturas? 

21 Como se constituiu o Grupo de Trabalho (GT) para elaboração do PIL? Qual a importância 
desse grupo? 

22 Quais os mecanismos para garantia da qualidade dos cursos de Licenciatura? 

23 Como analisa os Módulos de Núcleo Comum? Quais seus limites e quais suas 
possibilidades? 

24 Eles contribuem para a formação docente? Em que sentido? 

25 Quais os ganhos e quais as perdas do PIL para o curso que coordena? 

26 Realiza alguma forma de acompanhamento da evasão no curso que coordena? Qual o nível 
de evasão de alunos no seu curso?  
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APÊNDICE 6 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM COORDENADORES DOS 

CURSOS DE FILOSOFIA E MATEMÁTICA DA UMESP 

 

  QUESTÕES VOLTADAS PARA A CRISE DAS LICENCIATURAS 

1 Quais eram ou são as maiores dificuldades enfrentadas na gestão da Licenciatura que você 
coordena na UMESP? 

2 Você observa a diferença na procura do alunado pelo bacharelado e pela licenciatura? Se 
sim, a que atribui tal diferença?  

3 A que atribui a crise enfrentada pelos cursos de licenciatura? 

 

 QUESTÕES VOLTADAS PARA OS ELEMENTOS POLÍTICOS NO CONTEXTO DA CRISE – TOMADA 
DE DECISÃO INSTITUCIONAL 

4 O que a Universidade tem feito para captação de alunos para as licenciaturas? 

5 Qual sua opinião sobre a tomada de decisão institucional para a construção do Programa 
Institucional das Licenciaturas (PIL)? 

6 Você acredita que a implantação do PIL causou algum impacto na Universidade Metodista 
de São Paulo?  

7 Quais as mudanças mais significativas para o curso que coordena? 

8 Você acredita que o PIL causou algum impacto na comunidade externa? Qual 

9 Qual o panorama das Licenciaturas hoje na UMESP? 

 

 QUESTÕES VOLTADAS PARA OS ELEMENTOS PEDAGÓGICOS DAS LICENCIATURAS 

10  Quais os cuidados pedagógicos tomados na construção do PIL? 

11 Tem conhecimento de como ocorreu a elaboração das Diretrizes para elaboração dos 
Projetos Pedagógicos das Licenciaturas? 

12 Como se constituiu o Grupo de Trabalho (GT) para elaboração do PIL? Qual a importância 
desse grupo? 

13 Quais os mecanismos para garantia da qualidade dos cursos de Licenciatura? 

14 Como analisa os Módulos de Núcleo Comum? Quais seus limites e quais suas 
possibilidades? 

15 Eles contribuem para a formação docente? Em que sentido? 

16 Quais os ganhos e quais as perdas do PIL para o curso que coordena? 

17 Realiza alguma forma de acompanhamento da evasão no curso que coordena? Qual o nível 
de evasão de alunos no seu curso?  

18 Após seis anos de existência do PIL, quais fragilidades e quais potencialidades você observa? 

19 Quais sugestões daria para o fortalecimento do PIL, após seis anos de sua implantação?  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2017). 
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APÊNDICE 7 

QUADROS COMPARATIVOS DE RESPOSTAS PARA  

LEVANTAMENTO DE PERFIL DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

 
 

QUADRO 2 – GRADUAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 
GRADUAÇÃO 

VERA 
Graduada em Ciências Biológicas modalidade médica e licenciatura. Hoje equivale à 
Biomedicina.  

ROSELI Pedagoga. 

WESLEY Bacharel em Teologia e licenciado em Filosofia 

ROSEMEIRE Ciências Biológicas, bacharelado e licenciatura.  

DÉBORA Licenciatura em Matemática. 
Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2017). 

QUADRO 3 – ANO DE CONCLUSÃO DA GRADUAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 
ANO DE CONCLUSÃO 

VERA 1978 

ROSELI 1974 

WESLEY Teologia em 1993 e Filosofia em 1994. 

ROSEMEIRE 1992 

DÉBORA  2000 
Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2017). 

QUADRO 4 – TITULAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 
TITULAÇÃO 

VERA Mestrado na área de Biologia Molecular pela antiga Escola Paulista UNIFESP. 

ROSELI 

Livre docente. Existe nas Universidades Estaduais de São Paulo um título que a gente obtém 
após o Doutorado e ele é mais do que um pós Doc., concurso público, eu digo das Estaduais, 
porque as Federais tem um título de livre docência, mas que vem junto com o último concurso 
que se faz. Nas Estaduais daqui de São Paulo, não.  

A UNESP, UNICAMP e USP, que é uma tradição que a USP inaugurou, elas têm esse concurso de 
vários dias que a gente acaba enfrentando sozinha, porque no Doutorado o orientador está 
junto, assim você fica somente para prestar contas do que você está fazendo como 
pesquisadora, como docente, como alguém pronta para fazer também essa colaboração de 
extensão com a comunidade, então é um processo longo, é uma banca muito rigorosa. 

Pesquisadora: E essa livre docência está relacionada à área da educação? 

Sim, eu sou livre docente pela USP, mas eu fiz dentro da área da Educação e no campo específico 
de cultura e gestão administrativa, cultura e organizações era o tema em que eu fiz. 

WESLEY 

Mestrado em educação.  

Pesquisadora: Mestrado em educação e agora está se doutorando. 

Terminando o doutorado em educação também.  

ROSEMEIRE 
Doutorado e Mestrado concluído em 2002, ambos em Ciências Biológicas, e Ciências na área de 
Botânica. Cursando outro doutorado em educação 

DÉBORA Doutorado em Engenharia Mecânica, na área de Matemática aplicada. 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2017). 
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QUADRO 5 – ANO DE CONCLUSÃO DA TITULAÇÃO 
ANO DE CONCLUSÃO 

VERA 1983 

ROSELI Livre docência em 1994 

WESLEY  2003 

ROSEMEIRE 2002 

DÉBORA 2016 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2017). 

QUADRO 6 – OUTRA TITULAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

OUTRA TITULAÇÃO 

VERA Sou especialista em didática do ensino superior. 

ROSELI 

Eu fiz Mestrado e Doutorado na área da educação num processo antigo que existia, no 
mestrado. Eu fiz administração escolar e economia da educação e o doutorado eu fiz em 
Filosofia e História da educação, tudo lá na USP e eu já estava lecionando também, eu já dava 
aula.  

Comecei a lecionar na USP eu tinha 22 anos, eu era uma menina, foi uma vida mesmo, eu estava 
fazendo mestrado, naquele tempo a faculdade de educação estava sendo totalmente 
estruturada, porque tinha sido a reforma universitária, época da ditadura, então tinha separado 
e eu praticamente ajudei a construir a faculdade de educação, mas eu trabalhei também em 
escola, eu era concursada na Prefeitura da São Paulo, eu fiz o curso de Pedagogia, dando aula na 
Prefeitura como professora efetiva, que era aquela coisa louca, porque com 18 anos eu já era 
professora efetiva e, no início, eu lecionando na USP, eu ainda estava lecionando na Prefeitura e 
eu entrei no ensino primário e quando eu vim assumir já era primeiro grau, não era educação 
básica e depois eu, na época, eu me casei, eu pedi um afastamento, porque eu estava fazendo o 
mestrado, dava aula na USP e começou a ser muita coisa, então, eu fiz um afastamento sem 
vencimento, mas aí veio o meu primeiro filho, então, eu acabei decidindo por me exonerar da 
Prefeitura, mas foi muito difícil para a minha cabeça. 

Então, no meu mestrado eu fiz sobre a Prefeitura de São Paulo, sobre a estrutura administrativa 
da secretaria municipal da educação, foi num momento difícil da história nacional, da política 
aqui em São Paulo e, depois, o doutorado eu fiz sobre a subsecretaria da educação do estado. 

Então eu nunca me desvinculei da educação pública, pelo contrário, foi uma história mesmo, 
então eu dava aula na USP, dava aula em escola municipal, em vários cargos, foi bem 
interessante. 

WESLEY É agora estou terminando outro doutorado na área da educação. 

ROSEMEIRE Também terminando doutorado em educação. 

DÉBORA Mestre em Matemática aplicada. Terminei em 2003. 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2017). 

 

QUADRO 7 – FORMAÇÃO ESPECÍFICA PARA GESTÃO 
TEM FORMAÇÃO ESPECIFICA PARA GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO? 

VERA Não. 

ROSELI Sim. 

WESLEY O mestrado que eu fiz na área de política e gestão, mas um curso específico, não. 

ROSEMEIRE Não. 

DÉBORA Não, nunca fiz. 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2017). 
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QUADRO 8 – DATA DE INGRESSO NA UMESP 
DATA DE INGRESSO NA UMESP 

VERA 2 de Fevereiro de 1992. 

ROSELI 9 de Fevereiro de 2009. Ingressei como professora titular do Programa de Pós-graduação em 
Educação. Fiz concurso, havia vários candidatos, e eu fui selecionada e comecei. 

WESLEY Abril de 2002. Entrei aqui na universidade, mas para trabalhar no campus que havia em 
Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. A universidade criou um campus avançado lá, e eu descia 
semanalmente ao Vale do Paraíba, para dar as aulas de Filosofia e de Ética e Cidadania, que 
eram as aulas ligadas ao Núcleo de Formação Cidadã. Fiquei lá, salvo engano, até 2004, e a 
experiência lá não vingou, e como havia demanda no campus Rudge Ramos, o Danilo acabou 
conseguindo me vincular aqui no Rudge. 

ROSEMEIRE Agosto de 1996. 

DÉBORA Fevereiro de 2003. 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2017). 

QUADRO 9 – CARGO/FUNÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 
CARGO/FUNÇÃO DE GESTÃO 

VERA Coordenadora de Graduação. No próximo CONSUN, acho que vai voltar à Pró-reitora de 
graduação e extensão. 

ROSELI Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Educação.  

WESLEY Coordenador do curso de Licenciatura em Filosofia. 

ROSEMEIRE Coordenadora do curso de Ciências Biológicas.  

DÉBORA Coordenadora do curso de Matemática. 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2017). 

QUADRO 10 – TEMPO DE ATUAÇÃO NA FUNÇÃO 
TEMPO DE ATUAÇÃO NESSA FUNÇÃO? 

VERA Fez 10 anos e 5 meses, desde o final de 2006. 

ROSELI 
Na Coordenação eu comecei no dia 2 de Fevereiro de 2011, foi quando eu estava completando 2 
anos de casa, que eu assumi, então, tem que fazer 12, 13, 14, 15, 16 e 17, eu completei 7 anos e 
já estou no sétimo ano de Coordenação para completar 8 anos. 

WESLEY Eu comecei em 2010. Tem 7 anos. 

ROSEMEIRE 
Acredito que tenha sido em 2007, mas não me lembro do mês. Eu acredito que tenha sido no 
final de 2007, foi em uma transição, e houve também a mudança da instituição, então, eu não 
tenho assim muita certeza do ano que foi emitida a Portaria. 

DÉBORA Tornei-me Coordenadora, a partir do Programa de Licenciaturas, em 2012. 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2017). 

QUADRO 11 – JORNADA DE TRABALHO PARA GESTÃO 

DE QUANTAS HORAS É SUA JORNADA DE TRABALHO PARA ATUAÇÃO NO CARGO/FUNÇÃO DE GESTÃO? 

VERA 40 horas 

ROSELI 20 horas 

WESLEY 20 horas 

ROSEMEIRE 20 horas 

DÉBORA 20 horas 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2017). 
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QUADRO 12 – ACUMULA DOCÊNCIA JUNTO À GESTÃO? 

ATUALMENTE ACUMULA À DOCÊNCIA? 

VERA Não. Desde que eu vim para cá, não. Só quando eu era diretora.   

ROSELI 
Docência e muitas outras coisas, como coisas que nem são lançadas, porque não tem como 
colocar, tem várias atividades que a gente acaba desempenhando e acaba não aparecendo. 

WESLEY Sim. 

ROSEMEIRE Sim. Vinte horas na docência 

DÉBORA Sim. Tenho 16 horas de docência, mais 2 horas de estágio e 2 horas de projeto de extensão. 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2017). 

QUADRO 13 – TEMPO DE ATUAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR 

QUAL TEMPO DE ATUAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR? 

VERA No ensino superior, desde 1980, 37 anos. 

ROSELI Foi desde 1975 até hoje, 42 anos. 

WESLEY Corresponde ao período da Metodista, de 2002 a 2017.  

ROSEMEIRE Desde 1996. Então, 21 anos. 

DÉBORA O tempo que estou aqui? 14 anos. 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2017). 

QUADRO 14 – ÁREAS DE ATUAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

EM QUAIS ÁREAS ATUOU? 

VERA Sempre na área da Saúde. Então, cursos de Enfermagem, Medicina, Odontologia e Biologia. 
Sempre ministrando as disciplinas de Biologia Molecular. 

ROSELI 

Ajudei a montar uma pós-graduação stricto sensu no Mackenzie, fiquei lá quase cinco anos [...]. A 
pós-graduação era multidisciplinar em Educação, Arte, História da cultura, e também eu atuei no 
Direito. Integrei o programa de pós-graduação, então, isso foi uma coisa bem interessante, já 
atuei um pouco com Filosofia e, na USP, eu trabalhava nas licenciaturas e na Pedagogia. 

WESLEY Sempre na área da Educação. Cursos de licenciatura e Direito.  

ROSEMEIRE 

Atualmente, eu fico mais específica dentro da Botânica, da Biodiversidade e da Ecologia, mas ao 
longo de 21 anos, eu já atuei em Agrostologia a Veterinária, Farmacognosia em Botânica na 
Farmácia, Biofísica na Biomedicina, Gestão de Recursos Naturais na Biologia, acho que só. 

É que, como eu trabalhei com microbiologia, e depois eu fiz pesquisas na área de utilização de 
princípios ativos, tanto de plantas, quanto de microrganismos, eu acabei indo para atuação 
dentro de Gestão de Recursos Naturais, e por estar na Botânica acabei trabalhando com a 
Agrostologia e Botânica na Farmácia, na ecologia, porque se acaba tendo conhecimento mais por 
atuação como biólogo, do que em atuação em pesquisa, mas Ecologia Básica é tranquila, em 
Biofísica, porque é muito instrumental, eu trabalhei, após o doutorado em trabalhos em 
colaboração em estudos de Botânica, desde 1990 até 2014. 

Eu trabalhei em pesquisas associadas ao Instituto de Botânica e ali eu trabalhei diversos assuntos 
e trabalhei com substâncias relativas de plantas que não tinham haver, nem com mestrado ou 
doutorado, mas eram projetos que eu desenvolvia, por isso, que eu acabei assumindo a 
Agrostologia na Farmácia, são muitos anos, então, eu trabalhei com tudo e um pouco mais.  

Mesmo aqui na instituição, eu desenvolvi vários projetos de pesquisa com os alunos, utilizando o 
Núcleo de Pesquisas Biológicas que tem o modelo animal, fiz trabalhos também seguindo com 
modelos animais, tanto com ratos diabéticos, quanto utilizando substâncias que a gente tem nas 
plantas do cerrado, do que tem uma melhoria nas células do intestino, então, analisando 
também, estudando no mundo animal a histologia do intestino dos ratos. A minha tese, eu 
trabalhei com histologia, varredura de transmissão... E agora trabalhando com pesquisa na área 
da Educação, em práticas de ensino. 

DÉBORA Eu já dei aula na Administração e na Pedagogia também. 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2017). 
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QUADRO 15 – OUTROS CARGOS OU FUNÇÕES DE GESTÃO NA UMESP 

ASSUMIU OUTROS CARGOS E/OU FUNÇÕES DE GESTÃO NA UMESP? 

VERA 
Também coordenadora de estágio nessa área, Coordenadora de curso, Diretora da primeira 
faculdade que foi de Ciências Biológicas e da Saúde e das Humanidades. 

ROSELI 

Aqui não. No Mackenzie eu cheguei a ser chefe de departamento, que foi criado novo na época, 
então, e que era ligado à Teologia, então, lá que chamava Ética e Cidadania, o departamento que 
eu também conduzi um tempo na USP...  Eu tive vários cargos também, lá funciona um pouco 
diferente a questão colegiada, lá é muito forte, então, eu dirigia comissão de graduação, 
representação em diferentes órgãos, tanto de outras unidades da USP, quanto a administração 
superior, eu tive, assim, uma assessoria à reitoria de lá de diferentes reitores para temáticas 
específicas, foi assim realmente um processo de muito trabalho, muita aprendizagem, muita 
colaboração, uma grande experiência.  

WESLEY Não. 

ROSEMEIRE 

De gestão, não. Apenas gestei um projeto do Programa de Licenciaturas Internacionais. Foi um 
projeto financiado pela CAPES e ganhamos as bolsas, então, foram dois editais. 

Pesquisadora: Então, para você também era uma bolsa? 

Não, eu não recebia nada, quem recebia, eram os alunos. Então, dentro do projeto, era diferente 
do PIBID, esse Projeto das Licenciaturas Internacionais, os alunos recebiam bolsa por dois anos, 
na Universidade de Coimbra, e os professores que participavam do projeto tinham passagem 
aérea diária para fazer o acompanhamento do projeto, então, a cada seis meses, ia um professor 
para acompanhar o desenvolvimento dos alunos e participar das reuniões dos projetos. Eu 
coordenei o projeto, mas eu também só recebia da CAPES, quando eu ia para Coimbra, a 
passagem aérea e as diárias, não tinha bolsa para o professor, era só para os alunos. 

DÉBORA 

Só esses que ainda sou até hoje. Coordenação de Estágio e de projeto de extensão. 

Pesquisadora: E esse que você coordenada das Olimpíadas de Matemática? 

É, esse eu sempre coordenei, mas está ligado ao projeto de extensão, e eu sou Coordenadora da 
Regional da Olimpíada Brasileira de Matemática, mas está ligado, aqui, institucionalmente, está 
ligado ao projeto de extensão. É um projeto de extensão único com três Olimpíadas. 

Pesquisadora: Esse Projeto de Extensão vem do curso de Matemática? 

Projeto permanente do curso de Matemática, o curso de Matemática ficou três anos sem 
oferecer, e o Projeto passou a ser da Faculdade de Exatas, na época, e aí, em uma outra época, 
falaram que seria institucional, hoje em dia já não sei mais de quem é, mas voltou pelo menos a 
ser do curso. 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2017). 

QUADRO 16 – ATUAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA EM OUTRAS INSTITUIÇÕES 

JÁ ATUOU OU ATUA EM OUTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR? 
VERA Já atuei, e há 15 anos não atuo mais. 

ROSELI 

Na USP também ajudei a fazer toda a reforma das licenciaturas, porque tinham processos de 
uma forma, depois de outra, e eu representava a faculdade de Educação nas comissões de 
graduação de diversos cursos: a Física, os estudos de Química, Biologia, então, eu acabei 
também tendo uma vivência muito interessante nesse sentido e, em pós-graduação, também eu 
tive um credenciamento pontual a pedido dos colegas, para eu ajudar na Pedagogia e tive um 
credenciamento pontual também na área do Hebraico, para orientar o doutorado de lá também, 
então tive que mexer com Educação e rodei um pouco. 

Na USP eu sou professora sênior, que é o seguinte, eu aposentei e sou recredenciada a cada dois 
anos, porque eu continuo orientando na pós-graduação de lá, só oriento mestrando, mas o 
doutorado mesmo de vez em quando, mas pouco, porque com a minha coordenação ficou um 
pouco mais difícil, mas eu continuo com uma pós-graduação e, lá dentro da pós, e tem esse 
titulo específico que é de professora sênior, não recebo mais nada a não ser a aposentadoria, 
mas esse é um reconhecimento. Lá, eu nunca parei desde 1971 como aluna e nunca mais sai, 
então, é mais do que uma vida, eu comecei a lecionar em 1975 e também não parei, então, na 
parte administrativa eu também atuava na prefeitura de São Paulo, eu cheguei a ser assistente 
de coordenação, dirigir dois períodos da escola, e eu era jovem, mas era uma coisa muito 
interessante, eu gostava muito, foi um trabalho muito bom. 

WESLEY Não. 
ROSEMEIRE Não. 
DÉBORA Já atuei na Fundação Santo André, mas foi só uma substituição que eu fiz na época. 
Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2017). 
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QUADRO 17 – PERFIL DA INSTITUIÇÃO QUE TRABALHOU 

ESSA INSTITUIÇÃO ERA PÚBLICA OU PRIVADA? 

VERA 
Era privada. Uma era a Fundação Medicina do ABC e, a outra, era privada, a Faculdade de 
Medicina da Santa Casa.   

ROSELI A USP, pública, e o Mackenzie, privada. 
WESLEY Privada. 
ROSEMEIRE Privada. 
DÉBORA Era meio a meio. Foram só seis meses que atuei lá. 
Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2017). 

QUADRO 18 – TEMPO DE ATUAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR 
TEMPO TOTAL DE ATUAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR? 

VERA Desde 1980 até agora. 37 anos. 
ROSELI Desde 1975, 42 anos. 
WESLEY Corresponde ao período da Metodista, de 2002 a 2017. 
ROSEMEIRE 21 anos. 
DÉBORA 14 anos. 
Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2017). 

QUADRO 19 – ATUAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA 
JÁ ATUOU NA EDUCAÇÃO BÁSICA? 

VERA Sim.   
ROSELI Sim.  
WESLEY Eu atuo em escola de Educação Básica. 
ROSEMEIRE Sim, atuei seis anos. 

DÉBORA 
Atuei na época que eu estava terminando a graduação, não efetiva, mas só como substituta e 
estagiária. Fui professora substituta uma época, lá no Estado e na rede particular também. 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2017). 

QUADRO 20 – SEGMENTO DE ATUAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA 
QUAL SEGMENTO? 

VERA Dei aula no antigo Colegial, hoje Ensino Médio.  

ROSELI 
Naquele tempo, era de primeira a quarta série, quando eu ingressei na prefeitura, fui 
alfabetizadora e era algo que me dava muito prazer, eu gostava muito. 

WESLEY Fundamental e Médio. 
ROSEMEIRE Fundamental II e Ensino Médio. 
DÉBORA Fundamental II e Médio. 
Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2017). 

QUADRO 21 – TEMPO DE ATUAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA 
POR QUANTOS ANOS? 

VERA 
Atuei por 2 anos como professora de Química e de Biologia. Foi em 1979/1980, logo depois que 
me formei. E já fui para o Ensino Superior.  

ROSELI 

Isso foi nos anos de 1970, eu comecei em 1971 em uma escola particular, então, de 1971 a 1978 
e em 1979 eu decidi pedir esse afastamento, na verdade, foi quando eu engravidei, porque era 
um pouco demais e, daí, quando passaram aqueles dois anos, aquele sem vencimento, sem 
avaliação do pessoal, eu acabei não voltando e senti, porque eu gostava muito, então, foram 
bons anos. E a professora que eu sou, foi essa escola básica que me formou como professora. 

WESLEY Ingressei em 2003 e estou até hoje – 14 anos. 

ROSEMEIRE 

Atuei seis anos. Comecei com o que se chamava de ACT, ai eu trabalhei em várias escolas como 
ACT, no estado de são Paulo. Tudo em São Bernardo, mas era pelo estado. Ai eu prestei o 
concurso do estado e passei, fui admitida como concursada e fui para uma escola que era 
distante da minha casa, mas fiquei nessa escola até minha filha nascer, só que minhas aulas 
eram de noite, e depois eu estava terminando o mestrado, que eu fazia durante o dia, lá na USP 
e você tem que fazer durante o dia, integral, e de noite eu estava dando aula e eu pedi 
exoneração. Então, eu saí do estado, mas concursada. 

DÉBORA Tempo que estava terminando a graduação. 
Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2017). 
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QUADRO 22 – ATUAÇÃO EM OUTRAS ÁREAS FORA DO ENSINO 
CHEGOU A ATUAR EM OUTRA ÁREA FORA DO ENSINO? 

VERA Não, a vida toda eu trabalhei no ensino. 

ROSELI 

Atuei um pouquinho e foi o seguinte, em uma época, até por contingência da pesquisa que eu 

fazia, eu acabei até fazendo consultorias com terceiro setor, o pessoal me conhecia, pedia, foi 

uma época que eu tinha condição de fazer, em termos de tempo, e principalmente ligada à 

questão de racismo e direitos humanos.  

Eu fiz algumas consultorias, era um campo que, se eu quisesse, eu teria continuado, mas a 

chamada da sala de aula era muito forte, as questões mesmo educacionais. Também escrevi 

regularmente para jornais, para o Correio Braziliense, eu fui colunista regular do jornal por uns 8 

ou 9 anos, depois eu parei, porque eu não aguentava mais, então, foi um campo também bem 

interessante esse, dai eu escrevi sempre para Folha durante muito tempo, a Folha durante uma 

época era muito regular, depois fui muito regular no Estado e, toda vez que interrompi, foi 

porque eu cansava, porque não é o principal da gente, já o Correio eu tinha compromisso 

semanal há muito tempo e era uma coluna enorme uma página quase inteira, num lugar de 

destaque do jornal e era muito interessante. 

WESLEY 

Tirando talvez, três ou quatro anos em que exerci o pastorado na Igreja Metodista. Foi de 1998 

até 2001, eu atuei como pastor da Igreja Metodista aqui em São Paulo. Foi na Igreja Metodista 

em Tucuruvi, na zona norte de São Paulo. Mas em 2002 eu já comecei a lecionar no Colégio 

Luterano, com aulas de Filosofia para o Ensino Médio e foi no mesmo ano em que eu comecei 

aqui, dando aulas no curso superior, mas lá eram pouquinhas aulas.  

No Colégio Luterano eram duas manhãs, se não me engano, e no ano seguinte, em 2003, eu fui 

chamado por um concurso que eu tinha prestado em 2001 para a rede municipal de São Caetano 

e lá minha carga horária sempre variava de 20 aulas, um pouco mais, um pouco menos, 

dependia da formação das turmas de primeiro ano, que é onde estava alocada a disciplina de 

Filosofia, no primeiro ano do ensino médio. Então, às vezes, formavam dez turmas, nove, e assim 

é como ficava a minha função, mas fora o ensino, é essa a minha experiência com a teologia. 

ROSEMEIRE 

Muitas. A lista é longa, eu fui de bancária, assistente de hospital, de clinica médica. Trabalhei em 

uma clínica da Fundação BCN e de lá fui para um departamento específico do banco, que era a 

controladoria, que atendia as agências, no plano cruzado esse departamento fechou e eu fui 

para a agência e não gostei, aí eu trabalhei em contas a pagar em uma empresa, em compras em 

outra empresa, em tesouraria, já trabalhei em prestação de serviços, foram muitos. 

Iniciei o curso de Economia. Não terminei, mas eu trabalhava na área financeira, e depois de 

trabalhar em um monte de lugar, acabei trabalhando muito mais na área financeira, tesouraria, 

contas a pagar, compras e eu fui fazer Economia, porque eu trabalhava nessa área. Parei 

Economia, fiz Ciências em Matemática, mas continuei a trabalhar dentro de empresas, aí conclui 

Ciências em Matemática e voltei para Economia, já estava casada, e eu não gostava do que eu 

fazia, e parei e fui fazer Biologia. 

Pesquisadora: Aí você se encontrou? 

Então, aí sim, que era o que eu queria fazer. Aí que eu pedi demissão de novo da empresa onde 

eu estava e fui para a atribuição de aulas, comecei a dar aula, no começo eram poucas aulas, 

mas eu tinha a carga completa. Aí, sim, eu comecei a entrar na Biologia, fazendo iniciação 

científica, na Medicina da USP, porque eu queria trabalhar na área da Saúde, consegui lá, mas 

não gostei de trabalhar com médicos, saí de lá, eu já estava no Instituto de Botânica, aí eu dei 

continuidade, acabei a faculdade, terminei a iniciação, entrei no mestrado, entrei no doutorado, 

e agora estou fazendo outro. 

DÉBORA 

Eu já escrevi material didático, em 2011 eu era da Editora Jean Piaget, como autora do material 

didático do Fundamental II, aí, agora, esse ano, eu voltei lá e sou editora do material didático de 

Matemática de Fundamental I. 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2017). 
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QUADRO 23 – OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A CARREIRA PROFISSIONAL DOS SUJEITOS DA PESQUISA  

ALGUMA OUTRA INFORMAÇÃO, QUANTO A SUA CARREIRA PROFISSIONAL, QUE JULGUE RELEVANTE? 
EXPLICITAÇÃO  

DOS SIGNIFICADOS 

VERA 
Não, acho que é só isso mesmo. A maior parte do tempo, onde eu fiquei, foi na Santa Casa, que fui primeiro 
como voluntária e eles me contrataram, e lá fiquei de 1982 a 1983, aí eu saí da Santa Casa para vir para cá. 

 
 
 

ROSELI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando colunista do jornal, eu discutia o que eu quisesse, mas era sempre assim uma coisa, ou debate do 
momento, questões políticas. Foi muito interessante, porque saía em Brasília e a gente brinca que o Correio 
Braziliense é o jornal da corte, que está longe desse mundo que nós vivemos, lá em Brasília é uma província, 
o centro do poder, mas é uma província e é um jornal que está no café da manhã dos políticos, então, várias 
vezes, teve político que levou artigo meu para ler na tribuna do senado, lia e mandava por nas atas e foi 
muito interessante, foi uma experiência boa e eu nunca estava lá, então, ia uma foto minha e eu tive 
experiência, às vezes, de ir para lá e o pessoal vinha e brincava, dizendo que era como o Saci Pererê, dizem 
que existe, mas nem todo mundo viu. O jornalismo é um campo bastante familiar para mim, agora fora isso, 
teve uma coisa que eu atuei pela educação, mas que eu tive um trabalho que o pessoal chama de campo 
paradiplomático, e isso foi uma coisa que eu fiz bastante também, representando o Brasil e a América Latina 
na UNESCO, lá em Paris, então, eu falava como representante e eu tinha essa voz e nunca me chamavam 
pelo meu nome, chamavam “o Brasil” e também foram coisas que foram muito legais, por exemplo, 
participei de um grupo em que nós estabelecemos diretrizes de direitos humanos para todo o planeta, 
então, são dimensões que você não imagina no seu dia a dia, que você vai fazer e era honorífico, ou seja, eu 
não tinha salário, mas era uma escolha, depois lá da UNESCO, me escolheram para um júri internacional de 
representação para a paz, para cinco pessoas do mundo que eles pegavam do Brasil, eu fui do júri e o Paulo 
Freire ganhou o prêmio, foram duas coisas que o Brasil teve nesse júri, fora disso nunca mais teve 
participação do Brasil, então, são coisas de muita honra, e sempre para mim, isso esteve vinculado a minha 
vida como pesquisadora, como professora, não sei separar, mas esse meu “título”, que o pessoal chama de 
intelectual pública, uma pessoa que está fazendo uma pesquisa e tal, mas tem uma voz pública para 
defender questões graves, críticas, e isso acabou me levando por esses caminhos, com muito 
reconhecimento, muito trabalho, muita batalha. Eu fui por conta dessas coisas parar na Índia, no Japão, 
Israel. Fui parar quase em campo de batalha, discutindo direitos humanos, porque tinha um pessoal que nos 
conhecia e queria que a gente ajudasse a conversar as questões ligadas à educação, como que a educação 
trabalha com isso, então, são experiências muito fortes, como se fossem várias vidas, por que a gente tem 
esse dia a dia tão bonito e tão importante e, ao mesmo tempo, você de repente passa por umas coisas tão 
fortes, porque são experiências bem marcantes, fiquei em Harvard dois anos e já fui também por causa de 
um professor, que acho que é um exemplo de ser humano, que sempre teve essa atuação como 
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ROSELI 

 

 

 

pesquisador e como ativista, e ele que me convidou e foi uma coisa que realmente é também muito 
importante, então, como é que eu te diria, é que na verdade o meu trabalho como educadora foi me 
levando a buscar as coisas que pudessem ser melhores na sociedade para que a gente percebesse que a 
educação sozinha não avança e isso acabou me pondo em um tipo de atuação, onde tudo se une, eu não 
consigo separar de mim todas as porções e é uma coisa muito boa, então, é sempre um caráter educativo, 
que foi essa expressão que eu acabei cunhando nas minhas pesquisas, têm um caráter educativo e pode 
somar para a escola, eu escrevi o documento Pluralidade Cultural e você sabe, dos Parâmetros, então, para 
mim é o disjuntor de tudo que eu fiz na minha vida para poder sistematizar. 

 
WESLEY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na prefeitura de São Caetano eu já fui coordenador de Humanidades, coordenador do Ensino Médio, por 
um curto período de tempo, um ano e meio, e por um ano, eu fui assistente de direção no colégio. Nesse 
ano, em 2017, eu estou como assistente de direção em outra escola da rede municipal, mas em uma escola 
complementar, uma escola de informática, vinculada à rede municipal de ensino. É uma escola que, na 
verdade, é em um único prédio e que funciona a Escola de Informática e aquilo que se chama Centro Digital, 
Centro de Pesquisa e Formação de Inclusão Digital do Ensino Fundamental, que tem a tarefa de oferecer aos 
alunos do ensino infantil a experiência educacional, envolvendo a tecnologia, vinculada à rede municipal de 
ensino. Eu também teria que falar duas coisas, que acho que colaboram para meu gosto com a docência. 
Uma é a minha própria convivência com a experiência religiosa. Meu pai foi pastor da Igreja Metodista, 
minha mãe era da Igreja Metodista e, desde muito pequeno, eu fui envolvido, sem saber, sem querer, sem 
compreender adequadamente em experiências que, hoje, eu reconheço como experiências educativas. A 
escola dominical da Igreja, e a Igreja como um todo, está cercada de experiências educativas, de modo mais 
geral, não sistemáticas como se dá a experiência educacional na escola, esse é o elemento que eu não nego, 
ele marca minha história. Quando eu vim fazer minha Faculdade de Teologia, os temas, ou dentre os temas, 
que mais me fascinaram, eram aqueles ligados à Pedagogia, que tinham dentro do curso a questão da 
educação, tanto que não custou muito para que eu pulasse para Filosofia que era, desde o início, um curso 
de licenciatura. Um outro dado que marca toda a minha tentativa de ser professor, que é inclusive uma das 
questões que está presente no meu trabalho de doutorado, é a questão da afetividade. Eu me lembro de 
uma conversa que tive com o Danilo, aqui no corredor do edifício Beta, onde funcionava o Núcleo de 
Formação Cidadã e o curso de Filosofia, e no momento de nossa prosa, ele disse assim: “Wesley, o segredo 
da docência é a relação que se estabelece com as pessoas e com os alunos”, por isso, a questão da 
afetividade e eu acho que não só na educação que se diz respeito ao trato com o aluno, mas também na 
experiência da gestão. O respeito, a sensibilidade para lidar com os diferentes sujeitos da educação, o 
faxineiro, o porteiro, o vigia, para o êxito da educação requer, dentre os tantos saberes, uma dose 
significativa de sensibilidade, de respeito ao próximo, o ponto de recolhimento ao outro que eu chamo de 
afetividade e é, assim, que eu tenho tentado conduzir o meu trabalho e não tem sido para mim uma tarefa 

Experiência gestora. 
 
Experiência docente. 
 
Paixão pela docência. 
 
Trajetória formativa. 
 
Relações de afetividade na 
experiência educativa junto aos 
diferentes atores escolares. 
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WESLEY fácil pressionado pelas burocracias, seja nas nossas experiência de gestão, seja na experiência como 
docente, e a burocracia tende a ser dura, na disponibilidade de encontrar outros caminhos dos alunos, nem 
sempre é possível romper com os hábitos educacionais, mas com aquilo que a lei e o modo de organizar a 
escola solicitam. Mas, por outro lado tem a teimosia de acreditar nisso, que vai também impedindo que a 
gente se embruteça e que a gente siga aberto à possibilidade e, isso, também, é uma coisa que marca o meu 
caminho e a minha identidade docente e não sei se estou fazendo isso direito, mas eu adoro o que eu faço, 
adoro a docência e espero jamais ter que constituir a minha sobrevivência financeira mensal em outra coisa 
que não seja aquilo que eu gosto de fazer. 

Pesquisadora: Está ligado ao seu plano de existência? 

Isso faz parte do meu viver. E especialmente na rede pública municipal, quando a gente ocupa um cargo de 
gestão, não raro, esses cargos são ocupados por pessoas que às vezes por motivos justos ou por medidas 
corporais, já não podem mais estar na sala de aula e/ou nunca gostaram da sala de aula ou nunca tiveram 
êxito, gosto profundo pela sala de aula e eu sigo dizendo que a qualquer momento eu for tirado dessas 
funções, não será nenhum peso voltar para sala de aula, por que lá é o meu lugar, o mais confortável e o 
mais divertido de se estar que é com as crianças, com os meninos. Não será uma penalidade voltar para a 
sala de aula, o que faz com que o trabalho com gestão seja completamente tranquilo, não preciso ficar 
defendendo minha permanência aqui, por que ela não é uma necessidade, uma exigência. 

ROSEMEIRE Não.  

DÉBORA Não.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2017). 
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QUADRO 24 – CARGO QUE EXERCIA NA ÉPOCA DA IMPLANTAÇÃO DO PIL  

NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AS 
 LICENCIATURAS NA UMESP, QUAL O CARGO QUE VOCÊ EXERCIA? 

EXPLICITAÇÃO DOS 
SIGNIFICADOS 

VERA Pró-reitora de graduação  

ROSELI Docente Programa de Pós-graduação em educação e depois Coordenadora do mesmo programa  

WESLEY Professor do curso de Filosofia e depois coordenador do mesmo curso  

ROSEMEIRE Coordenadora do curso de Ciências Biológicas  

DÉBORA Era professora, mas eu acompanhei muito de perto, porque eu acompanhava a coordenadora da época, que 
era a professora Vânia. Como trabalhávamos juntas no Projeto de Extensão da Olimpíada, várias coisas da 
coordenação eu sabia, porque vivíamos juntas, fazíamos muitas reuniões eu vivia na sala dela, então, eu 
acompanhei algumas coisas, ela comentava que estava tendo as reuniões, mesmo porque naquela época a 
gente estava há dois anos sem abrir o curso. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2017). 
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APÊNDICE 8 

QUADROS COMPARATIVOS DE RESPOSTAS PARA  

AS QUESTÕES VOLTADAS À CRISE DAS LICENCIATURAS 

 

 

QUADRO 25 – DIFICULDADES ENFRENTADAS PELA INSTITUIÇÃO  
REFERENTES AOS CURSOS DE LICENCIATURA 

QUAIS ERAM OU SÃO AS MAIORES DIFICULDADES ENFRENTADAS PELA INSTITUIÇÃO, 
 NO QUE SE REFERE AOS CURSOS DE LICENCIATURA NA UMESP? 

EXPLICITAÇÃO  
DOS SIGNIFICADOS 

VERA Então, acho que a dificuldade foi justamente quando começamos a ter uma diminuição na procura das 
licenciaturas. Houve uma necessidade de se discutir a questão e olhar para o que estava acontecendo, 
porque o que a gente estava vendo era que vários cursos estavam praticamente para fechar, porque não 
tinham alunos, e aí o que a gente faz? Começamos a fechar os cursos e a observar... Então, acho que esta foi 
uma situação que foi preocupante, porque, ao mesmo tempo em que isso estava acontecendo, nós 
tínhamos áreas dentro da instituição que estavam necessitando de professores relacionados às áreas 
básicas. Eu lembro bem que, por exemplo, em relação à própria faculdade das Ciências Biológicas, tínhamos 
cursos de Farmácia em que precisávamos de conteúdos de Química, de Física, de Biologia. As áreas da 
Engenharia que começavam a crescer também precisavam de professores da área de Matemática, da Física, 
da área de Cálculo. Vendo todo esse contexto, observamos que realmente teria que haver vontade política 
da instituição para incentivar as licenciaturas aqui. Mas, quais eram as maiores dificuldades? A dificuldade 
era da área financeira, porque sempre tínhamos o parecer contrário, negativo, para abertura dos cursos, 
porque eram deficitários e a instituição não poderia arcar com esse deficit, e assim por diante. Mas com a 
sensibilidade do professor Clóvis, ele começa a mostrar esse panorama para a reitoria, indicando a 
necessidade de olhar com atenção para as licenciaturas, então, na época, envolve o próprio diretor da área 
da Educação, o professor Elydio, que o designa para construir uma proposta para a gente trabalhar em 
relação ao problema da baixa procura pelos cursos de Licenciatura. Eu digo que começou a existir uma 
vontade política para a gente começar a trabalhar isso. 

 

Crise das licenciaturas 
relacionadas à baixa procura do 
alunado pelos cursos de 
formação docente. 

Fechamento de cursos.  

Contradições: áreas básicas 
dentro na própria UMESP, 
precisando de docentes, e o 
fechamento dos cursos de 
licenciatura.  

Vontade política. 

Tomada de decisão política em 
refletir sobre a crise das 
licenciaturas. 

 
Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2017). 
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QUADRO 26 – MOTIVOS DA CRISE DAS LICENCIATURAS  

HÁ UMA CRISE ENFRENTADA PELOS CURSOS DE LICENCIATURA?  
EM CASO POSITIVO, QUAIS OS MOTIVOS EM SUA OPINIÃO? 

EXPLICITAÇÃO  
DOS SIGNIFICADOS 

VERA  A falta de incentivo público. E esses programas com maior êxito, a gente percebe que agora estão 
fragilizados, o PARFOR, o próprio PIBID, não sabemos até quando funcionarão. Então, a falta das políticas 
públicas também influenciam bastante a crise e a própria remuneração dos professores. Têm as exceções, 
algumas escolas particulares oferecem remuneração adequada e boas condições de trabalho e a gente vê 
a diferença... 

Pesquisadora: Mas, a base da população está na escola pública? 

Exatamente, e você vê como mudou. Eu vim de escola pública, sou da época em que a gente fazia um 
cursinho preparatório para poder entrar. Então, eu tinha feito, acho que da primeira a quarta série, em 
uma escola particular. Na quinta série que preparava a gente para entrar, aí a gente prestava em dois ou 
três colégios, para ver em qual a gente entrava, então, é uma pena ver o que aconteceu com o ensino 
público... 

Pesquisadora: Qual é o nosso trabalho e compromisso político para tentar mudar essa realidade? 

Exatamente. Então, eu acho que essa é uma interessante contribuição da instituição. É lógico que para o 
Programa funcionar tivemos que trabalhar algumas interações, é o caso dos Núcleos Comuns, mas que 
acabou viabilizando financeiramente os cursos, dando um outro rumo ao Programa das Licenciaturas. Eu 
acredito que se não tivesse ido por aí, eu acho que hoje estaríamos só com a Pedagogia e a Educação Física 
(que está atrelada ao bacharelado). Agora eu acho que os outros cursos... 

MOTIVOS DA CRISE: 
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Eu acho que nós temos aqui, no Brasil, uma situação bastante complexa e que, às vezes, ela é paradoxal, 
porque nós temos assim, aqui no Brasil, durante uma época a educação pública, porque é o que a grande 
parte da população vai ter e que é importante, porque é seu direito. Então, durante muito tempo, a escola 
pública era vista como uma escola de elite e isso foi durante um tempo muito largo na verdade. O Brasil 
demorou muito para começar a ter ensino público, propriamente dito, foi uma coisa do século XX, 
imagina? Quer dizer, começa a nossa história lá conhecida, após Cabral, mas você vê que são 400 anos 
praticamente, quatro séculos que a gente vai começar a ter e isso significa uma falta de valorização da 
oferta da escola. Se for do ponto de vista do poder público, o que foi conseguido foi à base de muita luta, 
você tem movimentação e isso é uma coisa da classe média. Você sabe que a classe média teve um papel 
pressionando, ou porque era uma classe que tinha essa consciência de que se os seus filhos não fossem 
para a escola, eles não teriam chance, então, ela começa por ali essa pressão e daí isso acaba levando para 
a formação de uma escola pública de elite, porque você tem uma escola pública que acaba ajudando à 
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desigualdade em nível nacional, então, você pega, por exemplo, os estados que conseguiram oferecer 
boas escolas como São Paulo, Minas, Rio, Paraná, Santa Catarina, eles se destacam, eles tornam pujanças 
do ponto de vista econômico e os outros estados do Centro-Oeste, Nordeste e Norte? Quer dizer que 
acabam tendo um problema sério que cria uma crise de pobreza, ao lado disso começa uma cultura, 
entrando bem na resposta da sua pergunta, onde parece que tudo que é privado é melhor, então, por 
exemplo, você tem um convênio médico e isso é melhor que a saúde pública, tinham candidatos que... O 
Pita fazia isso, falava assim: “Olha, quando ele entrar terá convênio para todo mundo”, porque ele fazia 
carteirinha para a população, marcava consulta, ao invés de dizer que seria atendido o direito da saúde, a 
propaganda dele era dizer que ia parecer com um convênio, então, essa questão do particular acaba 
ficando de que forma? Como se a escola pública fosse algo indesejável, alguma coisa com que você se 
contenta. Um pouco a crise econômica que aconteceu nesses últimos anos foi revertendo isso, por isso 
que se começa a falar mais da escola pública, porque as pessoas pararam de conseguir pagar escola 
particular e, assim, muitas vezes, o pessoal preferia ter uma escola particular totalmente desorganizada, 
nada de muito... Mas, assim, dizer que era particular e esse tipo de coisa cria uma situação, até porque a 
gente sabe que, muitas vezes, os professores davam aula em escola pública e particular. Teve pesquisas 
nos anos de 1990 que, quem dava aula em escola particular e em escola pública, não era o mesmo 
professor, era a mesma pessoa, mas não era o mesmo professor, e dizia isso claramente da escola pública. 
Na escola particular ele se dedicava e, na escola pública, não, e com salários diferentes e tal, então, você 
tem essa questão salarial, logicamente uma questão muito complexa, porque a gente paga conta, todo 
mundo paga conta. Se você não tem um salário bom, não tem como você dizer que está bem. Então, se 
apelou muito, aqui no Brasil, para essa questão do mito do sacerdócio, e até os sacerdotes têm que 
ganhar, porque todo mundo paga conta, todo mundo tem que comer...  A ideia da professora como 
segunda mãe... Você tem uma série de coisas que só vão ao sentido de não profissionalizar, não levar a 
sério essa parte profissional, isso tudo acaba sendo um problema, um desprestígio social muito grande, e o 
pessoal quer prestígio também, quer ser respeitado. Eu diria, assim, que a profissão docente, aqui no 
Brasil, não tem conseguido oferecer níveis de dignidade básica para que as pessoas se interessem, é uma 
coisa bem clara, pois a gente sabe que trabalhar com criança e adolescente não é fácil, então não dá para 
dizer que vai ser um mar de rosas, porque não será. Você tem um trabalho que é difícil, você tem um 
salário baixo e, ainda mais, nós temos questões que, muitas vezes, principalmente nas áreas urbanas é que 
têm impacto, até conflito que, às vezes, é cultural, em modo de vivência. Se você pegar, hoje em dia, essa 
questão da violência urbana, que está muito forte e os professores ficam muito a mercê, agora, disso tudo 
que estou dizendo, a questão do salário é um salário tão baixo que avilta mesmo, então não é uma 
profissão de interesse, não é uma profissão que atrai a juventude, porque quando a gente sentia isso 
como um chamado de quase idealismo, você ia levando, agora, hoje em dia não é bem assim. Então, eu 
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ROSELI vejo que tem essa situação, acho que isso é uma coisa que é bem séria e, agora mais recentemente, com 
conflitos ideológicos profundos de muitos grupos tentando entrar na escola, para colocar essa escola mais 
domesticadora, que é uma coisa bem complicada, então, isso eu vejo que é, assim, bastante problemático 
e penso que se a gente não fizer alguma coisa muito a sério...  Fico pensando nos problemas que nós 
temos aqui, o PIBID e o PARFOR, por exemplo, porque a gente trouxe isso como pós-graduação, porque a 
gente via isso como um caminho de trabalho da pós-graduação. Com a Educação Básica é assim, essa coisa 
do PIBID de pegar turma assim muito novinha e você colocar esse sentido da dignidade que a pessoa faz, 
ela já está recebendo uma bolsa, melhor do que, por exemplo, o PIBIC, porque o PIBIC você tem a bolsa e 
não pode trabalhar, já o PIBID não, você trabalha, você pode ter essa bolsa e isso é muito ligado, hoje, 
você já vê o orgulho que esse pessoal tem, e até mesmo o PARFOR, com essa questão de você pegar os 
professores e colocá-los para uma nova formação, sem desconsiderar a experiência deles, isso é que é 
maravilhoso então, tudo isso é muito importante, mas eu vejo que, de repente, essas coisas o pessoal 
tenta abortar, então, é muito difícil essa crise, ela se coloca e o pessoal, por exemplo, no caso dos nossos 
alunos aqui, se você vai pagar uma escola, às vezes, a pessoa prefere que seja um investimento mesmo, 
literalmente, às vezes, você prefere pagar um outro curso que, quem sabe, vai dar para ele melhores 
condições. A gente ainda não conseguiu ultrapassar aquela visão dos professores que levam o trabalho 
para casa, então você vê, é muito bom porque trabalho meio período, posso cuidar da minha família, mas 
você vai levar serviço para casa e como é que faz? Então, eu sinto assim, que a gente não conseguiu 
montar processos de políticas públicas para efetivamente transformar uma mentalidade social, 
transformar a expectativa e dar conta disso, valorizar. 

WESLEY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eu indicaria algumas coisas. A própria questão da carreira docente é um aspecto, ela, no meu 
entendimento, não está no fim da fila das piores profissões que são remuneradas de modo ruim, existe 
muita gente que tem a mesma formação que o professor e que ganha muito menos que o professor, 
trabalhando a mesma carga horária, entretanto, a expectativa que a sociedade tem em relação à tarefa do 
professor é desmedida, quando você olha o seu salário e quando você olha as condições do seu trabalho, 
então, a carreira não é interessante. Eu acho que um segundo aspecto, é que, no Brasil, nós ainda estamos 
um pouco longe de uma formação adequada dos nossos professores, seja para a realidade que temos, seja 
para transcender ou enfrentar essa realidade que temos, em que pese as leis, que têm uns 10/15 anos, for 
exigindo formação específica para a atuação da docência, como uma estratégia de qualificar mais essa 
função dentro das escolas, mas as próprias universidades estão distantes da Educação Básica, elas 
conhecem, um pouco, à distância, a experiência do professor, o pesquisador que vai para escola, nem 
sempre tem a sensibilidade de olhar de dentro mesmo, ele é um observador, não sente as dores, as 
alegrias do docente e dos diferentes sujeitos da experiência educativa. Então, a carreira e a formação me 
parecem um problema... Um outro elemento, é essa diminuição da tarefa da escola como um lugar de 
preparação para os processos seletivos, algo que hoje, atinge inclusive, as escolas públicas de modo muito 
acentuado, o que faz com que os professores fiquem reféns dos grandes vestibulares, das grandes 
universidades, ou deixe naquele concurso, o que faz com que a escola deixe de ser um lugar de 
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WESLEY convivência, pela beleza de aprender, que esse lugar constrói a humanidade da gente, que a gente 
constrói uma sociabilidade... Essas coisas vão se dando por acidente, essas coisas vão se dando, talvez, 
pela sensibilidade do professor, mas não pelo projeto educacional, como um projeto pedagógico. A 
questão é dar os conteúdos e, em nome disso, abre-se mão da convivência, da sensibilidade pelas 
questões do momento, então, eu acho que isso torna também duro o trabalho do professor, que vai se 
embrutecendo com superiores, que também são pressionados de diferentes formas, querem saber dos 
conteúdos, querem saber dos prazos do atendimento das questões burocráticas. Eu acho que outro 
elemento que está presente nesta pergunta que você me faz é na própria percepção que a comunidade 
tem da escola, em parte culpa da própria escola, dos próprios docentes, dos gestores que é de não ter a 
família, a comunidade como parceira desse processo educativo. Enquanto a escola e o professor gozavam 
de um status e de uma imagem respeitada na sociedade, a escola conseguia tocar o seu trabalho, porque 
as crianças temiam o professor, as famílias temiam o professor, e ele estava mais tranquilo para fazer as 
coisas, mas à medida que você não precisa, a rigor, da escola ter êxito nos limites da lógica do capital, 
então, você tem caminhoneiro que ganha muito mais que médico, por exemplo. Na medida em que a 
escola não é mais o único caminho privilegiado para a ascensão financeira, digamos assim, o professor vai 
perdendo também o seu status, além das políticas públicas que vão acabando e deteriorando a escola. O 
trabalho docente e essa relação com a comunidade parecem-me um pecado que a escola segue 
cometendo, porque a mim parece que nisto está uma força ou uma das forças da própria escola ousar a 
resistir a esses desmandos que se faz, seja na escola pública como um todo, seja com o trabalho docente.                                                                                         
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Eu acho que pela desvalorização da educação, nós somos um país que desvaloriza e educação, desvaloriza 
o professor, há relatos de absurdos que acontecem no ensino básico, de professores que não conseguem 
dar a aula, fazer a cobrança daqueles conteúdos, de dar um aprendizado, então, o aluno acaba tendo uma 
experiência ruim de que tudo pode ser feito, não precisa dar conta de nada, ele vai passar de qualquer 
jeito. Essa visão de educação errônea que se tem por causa de desvalorização da nossa própria sociedade 
com a educação, acaba afastando os alunos da educação, acho que muito mais do que o salário, porque 
biólogo também ganha pouco, não é uma carreira que vislumbra um ganho imediato, pelo menos 
financeiro, e muitos gostariam de fazer o bacharelado, mesmo sabendo que têm essa dificuldade, que 
também é uma dificuldade que se encontra, hoje, na vida da educação. Dependendo para onde o 
professor vai, existem salários altíssimos dentro da educação, então, se a gente comparar o salário na 
Educação Básica, e como existe um piso salarial, o professor tem um ganho muito maior, do que um 
professor que estuda mais. Recentemente, teve um concurso de Nutrição que o salário não chegava a mil 
reais, que agora se encontra um salário mínimo, então, que era menor que o do professor, mesmo o 
biólogo, aparece, às vezes, vaga de biólogo na prefeitura que o salário é salário mínimo, 1200 reais, então, 
não acredito que seja o salário e muito mais uma experiência ruim que eles têm durante a formação e a 
desvalorização da educação na sociedade que acaba levando o aluno a não querer.  

Desvalorização da Educação. 

Desvalorização do professor. 

 

DÉBORA Então, essa crise eu acho que é muito antiga, eu percebo que mesmo quando eu fiz a licenciatura, a 
procura já não era alta, tanto que eu fiz em instituição pública, eu estudei na Universidade Federal de 
Ponta Grossa e tinham 30 vagas e eu acho que tinham 32 pessoas inscritas no vestibular, não tinha muita 
gente procurando em relação ao número de vagas que tinha, então, os 30 na minha época, claro que não 
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formou os 30, as Exatas não formam, normalmente, mas entrou. À noite tinham 45 vagas e a procura era 
talvez 2 por 1, mas não passava disso, então, nunca foi um curso muito procurado. Ser professor já há 
muito tempo que não está em alta, mas eu entendo que por toda essa época que eu estudei de 
licenciatura, por todo esse tempo que eu estou como professora, como coordenadora, eu enxergo mais 
um problema, não enxergo como sendo um problema de salário, não enxergo que o problema da crise seja 
o salário, eu acho que é muito mais uma precariedade da sociedade com essa função, com essa profissão. 
Eu acho que a sociedade que foi deixando e, aí, a questão dos alunos não respeitarem, os país não 
respeitarem, ninguém respeitar a profissão, acho que isso que levou a ter essa precariedade na profissão, 
muita gente não querer ser professor, porque na minha época que eu estava no Ensino Médio, em 1996 
eu terminei o ensino médio, nessa época, 1995/1996 os professores já falavam: “O que você vai fazer de 
vestibular?”. E eu falava; “Quero ser professora de Matemática”, e eles diziam: “Você está louca, vai fazer 
outra coisa”, e isso já faz 20 anos, então, não é uma coisa nova, então, acho que é mais uma questão da 
sociedade mesmo. 

Pesquisadora: Um status da profissão? 

O status da profissão eu acho que caiu muito, todo mundo acha que ser professor não é nada. Só que não 
é uma questão de salário, pode até ter sido, talvez, não sei, na época que eu era muito nova pode até ser, 
mas, hoje em dia, e mesmo naquela época, não era não, porque naquela época, eu lembro que quando eu 
era adolescente, a gente falava que professor ganhava bem, eu acho que não era esse o problema não, eu 
acho que o problema é outro, o problema da questão de não ser valorizado, da sociedade não considerar 
como uma boa profissão, acho que é esse o “Que” da questão, que eu enxergo, porque essa questão de 
salário a gente está percebendo que tem mudado, tanto que, nessa semana, saiu uma notícia, eu estava 
assistindo jornal, e estava passando que já aumentaram o piso salarial do professor, então, essa questão 
de salário já não é, e saiu uma lista que tinha uma tabela que têm cidades que o professor ganha muito, 
saiu a reportagem na Folha. Saiu um gráfico que o estado do Pará está lá no topo o que o professor ganha, 
e eu estive lá, recentemente, e o professor falou que eles ganham muito, nossa e eu disse, nossa vocês 
ganham muito bem mesmo. Então, eu acho que não é tanto essa questão de salário, eu acho que é uma 
questão de valorização mesmo da profissão, da pessoa enxergar que é uma profissão importante, tanto 
quanto médico, engenheiro, ou qualquer outra, eu acho que é mais esse problema. 
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QUADRO 27 – DIFICULDADES GESTORAS NOS CURSOS DE LICENCIATURA DA UMESP  

QUAIS ERAM OU SÃO AS MAIORES DIFICULDADES ENFRENTADAS NA GESTÃO DO  
CURSO DE LICENCIATURA QUE COORDENA NA UMESP? 

EXPLICITAÇÃO  
DOS SIGNIFICADOS 
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A principal dificuldade que se tinha no curso, naquela ocasião, era a própria formação de turmas. Nós não 
tínhamos dificuldades com os docentes, nós não tínhamos dificuldades com os alunos. Uma dificuldade, que 
marcou o curso de Filosofia foi a mudança de espaço, que eu acho que em 2008/2009, os alunos saem do 
Edifício Beta, onde estavam reunidos, todas as turmas estavam reunidas, conjuntas, e eles passam a 
ingressar na lógica de todos os outros cursos e serem espalhados pela universidade. Isso causou um impacto 
muito grande, porque afetou a convivência dos alunos, eles perderam um pouco de um ambiente que era 
também parte do processo educativo, dos veteranos, quando conversando com os mais novos, uma 
convivência que o espaço garantia uma convivência muito mais próxima com os docentes, uma vez que eles 
ficavam aqui nesse espaço juntos, conversando na hora do intervalo, quem fumava, fumávamos um cigarro 
junto com os alunos, mas fora isso, uma experiência que estremeceu um pouco o curso, e eu nem era o 
coordenador nessa época, eu estava como docente, o curso caminhava tranquilamente até então, mas a 
partir de 2009, ele já não consegue mais atrair gente, então, não conseguia formar turma. 

Pesquisadora: Isso era algo que acontecia aqui, ou você observava que estava acontecendo em outras 
instituições que trabalhavam com o curso de Licenciatura em Filosofia? 

O curso de Filosofia nunca foi muito populoso, as universidades por aí sempre começam seus cursos com 
poucos alunos. Uma universidade, na época, que conseguia começar e teve uma turma que virou com 100 
alunos, se não me engano, era a São Judas, que tinha um programa forte de descontos, de bolsas, de modo 
que as pessoas foram atraídas para lá. Então, onde não havia esse tipo de estratégia, os cursos começavam 
com poucos alunos, 20/30 alunos, que sempre foi um pouco a realidade do curso da Metodista. Era raro 
quando você tinha 40 alunos no início do curso, mas em um momento a universidade enrijece essa 
exigência de você ter 40 alunos. Mas na verdade não é isso, nós não conseguíamos se quer atrair 40 pessoas 
para o processo seletivo, então, o que disso virava matrícula era um número de fato muito pequeno, eram 
números que eram iguais no início do curso da década de 1990, quando a universidade bancando um curso 
no seu início, subsidiando suas matrículas, praticamente todos os alunos tinham bolsa 100% e aí inviabilizou 
essa formação de turmas, então, não formou turma em 2009, de 2009 para 2010 e não formou turma de 
2010 para 2011 no presencial, e aí nós tínhamos uma expectativa também de que a EaD, quando o curso 
também tinha o seu oferecimento, seguisse vigoroso até que, quando a obrigatoriedade de Filosofia que 
começa em 2008/2009, mas isso não se reverteu em matrículas. Nós nunca fizemos um estudo para 
entender os motivos pelos quais o curso não vingou também na EAD, mas é claro que não vingou na 
expectativa da universidade, de que ele tivesse uma elevada quantidade de alunos. Para um curso de 
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WESLEY Filosofia, o número que nós chegamos a ter foi de quase 400 alunos, e não era um número que me parecia 
pequeno, mas a universidade tinha uma expectativa maior, em algum momento nas disputas políticas da 
universidade, estavam em cheque os cursos de Filosofia e Sociologia, como já estava esboçada a 
possibilidade do curso de Filosofia entrar no Programa de Licenciaturas, no presencial, então, nós optamos 
em retirar da EaD, a Filosofia e manter as Ciências Sociais. Então, nós não tínhamos problemas curriculares, 
problemas docentes, tínhamos dificuldade na captação de alunos, o nosso preço nunca foi um preço fora do 
mercado, nunca foi um preço maior, mas o nosso público não é um público que dispõe de recursos elevados 
e acabava não atraindo interessados e uma quantidade suficiente. 

ROSEMEIRE Na época, quando eu assumi a coordenação, eu tinha a expectativa de que seria uma coordenação 
acadêmica e foi uma fase de transição da universidade com a implementação de uma visão mais 
administrativa, também da coordenação, já com preocupações de evasão, de captação de alunos. O curso 
de Ciências Biológicas sempre foi um curso muito pequeno, ele era um curso matutino, que tinha associado 
o bacharelado e a licenciatura, era um acesso único e os alunos saíam com os dois diplomas, eles não 
tinham opção de fazer um ou outro, então, era um curso de 4 anos, com uma carga horária muito alta, de 
4.200 horas, como público as áreas apresentavam cerca de 80 vagas, só que nós tínhamos até o ingresso de 
primeiro semestre de 60, mas a gente formava mais ou menos 25 alunos, às vezes menos, chegamos a 
formar 15 alunos. Eu acho que esse curso teve ingresso de 1992 a 2009, eu acho que até em 2011, mas aí já 
para o período noturno, então, era um curso pequeno e se começou a ter uma visão de aumento do número 
de alunos para poder manter o curso, então, isso começou a ter uma série de discussões de como fazer para 
ter a possibilidade de manutenção do curso com um número menor de alunos. Na época, viu-se que não 
havia condição de ficar com um curso matutino, que, provavelmente, um curso noturno teria um ingresso 
maior de alunos. 

Pesquisadora: Pensando que o aluno pudesse trabalhar de manhã, de dia e estudar de noite? 

Isso! O que, na realidade, foi mais ou menos o que aconteceu com vários cursos. A universidade foi 
perdendo os cursos da manhã e foi se direcionando para os cursos noturnos. Então, essa foi uma 
dificuldade, porque nós fomos para o curso noturno com a mesma carga horária, com o mesmo curso que 
reunia a licenciatura e o bacharelado e com a mesma carga horária de 4.200 horas para noite. Isso foi uma 
dificuldade muito grande, porque eram alunos trabalhadores, que tinham que cursar todos os dias sem ter 
janela na matriz curricular, e que precisavam fazer o estágio, tanto do bacharelado, quanto da licenciatura. 
Com isso, nós tivemos, ao invés do aumento de alunos, um aumento de alunos ingressantes, mas a evasão 
se tornou até maior, porque eles não davam conta de carregar um curso tão pesado, com tanta diversidade, 
porque dentro da licenciatura eles tinham que fazer Ensino Fundamental II, o Ensino Médio e o mais 
projeto, monitoria, observação, regência e o estágio do bacharelado, mais o TCC, então, era uma carga bem 
pesada. Eu acho que administrar isso foi a parte mais difícil.                                                                                                                                                                               

 

Evasão. 

Captação de alunos. 

Coordenação (contradição): 
conflito gestão pedagógica e 
administrativa. 

Cursos pequenos não são de 
interesse das instituições. 

Bacharelado e licenciatura. 

Cursos matutinos e cursos 
noturnos (procura maior cursos 
noturnos), alunos trabalhadores. 

Diminuição cursos matutinos. 

Tentativas de “sobrevivência dos 
cursos”. 

Suposta perda de qualidade para 
ajustes de mercado. 
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DÉBORA Eu acho que no início teve a dificuldade de aprender a lidar com o processo, porque apesar de os módulos 
comuns envolverem os quatro cursos, só um coordenador enxerga o módulo no sistema. Essa é uma 
dificuldade que a gente tem. Não conseguimos acompanhar tudo que está acontecendo no ambiente, a não 
ser que o Diretor libere, só que essa liberação é só por um semestre, depois a gente perde o histórico, a 
gente não tem todos os módulos no nosso cadastro no SIGA e eu acho que também para os alunos.  

Para os professores do curso foi difícil no começo essa questão de ter mais módulos pedagógicos do que 
Módulos Específicos. Eu acho que tem o ponto positivo, que eu sempre comento com os professores, que é 
a questão da evasão que acabou sendo muito menor do que em qualquer outro curso de Matemática, 
porque a carga de Matemática era muito menor, então, os alunos conseguiam avançar sem muitas 
reprovações, só que eles reclamavam que não viam tanta Matemática, então, isso foi um problema que a 
gente teve no início. Tivemos também a questão das turmas muito grandes, que também, logo de cara, não 
houve uma divisão. Os alunos reclamavam e os professores também, hoje, conseguimos ir administrando 
melhor, mas ainda têm turmas com 100 alunos em algumas temáticas. 

Pesquisadora: Antes do programa, você relatou que era professora do curso de Matemática e relatou 
também que por 2 anos ou 3 ficou sem oferecer o curso. A que você atribui essa não formação de turmas? 

Então, na época, como eu falei, eu acompanhava muito de perto a coordenação, e o problema maior que 
tivemos foi a questão do baixo número de alunos. Com o Programa das Licenciaturas, acabamos 
conseguindo diminuir pela metade o número de alunos ingressantes para formação de turmas que ficou 
com 40. Em todo o tempo que eu estive aqui como professora, o oferecimento era de 80 vagas, e como não 
formava turma, não houve mais oferecimento no vestibular, porque o máximo de alunos que conseguimos 
captar foi 45 alunos ingressantes, e a instituição não liberava, não bancava a formação de turma com esses 
45 alunos, então, foi por isso que não oferecia. Chegou a ter 60 alunos inscritos no vestibular, mas como não 
tinham 60 matriculados, o curso não era oferecido. Então, 3 anos sem formar turma, no último ano nem 
teve o vestibular. 

Pesquisadora: Então, a baixa procura era um problema que vocês enfrentavam? 

É, abaixo de 80, porque a procura sempre permaneceu a mesma, a gente nunca chegou a ter 80 alunos no 
curso de Matemática, sempre turmas menores, 60 até 65 alunos. 
 
 
 
 

Baixa procura pelo curso. 

Não oferecimento do curso por 
três anos. 

Universidade propõe número 
mínimo de alunos (80 vagas) e 
excluem aqueles que não se 
encaixam na regra. 

 
  

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2017). 
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QUADRO 28 – DIFERENÇA NA PROCURA DO ALUNADO ENTRE OS CURSOS DE BACHARELADO E LICENCIATURA  

OBSERVA DIFERENÇA NA PROCURA DO ALUNADO POR CURSOS DE BACHARELADO E 
CURSOS DE LICENCIATURA? SE SIM, A QUE ATRIBUI TAL DIFERENÇA? 

EXPLICITAÇÃO  
DOS SIGNIFICADOS 

VERA Sim! Até eu passei por uma experiência interessante, porque na faculdade em que eu dirigia, tínhamos 
cursos de bacharelado, desde sua concepção. Na época em que a legislação permitia, nós criamos um curso 
integrado de bacharelado e licenciatura e observávamos que, no início, os alunos questionavam: “Mas 
porque eu tenho que ver conteúdos das disciplinas pedagógicas se eu não quero ser professor?”. 
Observávamos que os alunos tinham maior interesse no bacharelado, mas, depois, notávamos que, lá na 
frente, no curso as coisas se modificavam. Por quê? Primeiro, porque a licenciatura é bem dinâmica, muito 
baseada em projetos e, depois, a gente percebia que, geralmente, o primeiro emprego desse aluno, após a 
sua formação, era justamente na área da licenciatura, era na escola, então, nós ficamos com esse projeto 
durante muitos anos.  

No auge da crise nós tivemos um curso que tinha essa característica (bacharelado e licenciatura), alguns 
alunos desistiram, porque não queriam cursar as disciplinas relacionadas à licenciatura e, por outro lado, o 
nosso projeto era integrado, mas eu acho que, naquele momento, havia um desânimo total pelas 
licenciaturas, foi quando começamos a pensar nas licenciaturas e a trabalhar nelas. Esse fato aconteceu com 
várias instituições, principalmente com as particulares. Foram fechando os cursos. Então, Letras, Língua 
Espanhola, por exemplo, Língua Inglesa, Ciências Sociais, observávamos que eles estavam fechando os 
cursos, inclusive algumas confessionais, no caso da Mackenzie, da própria PUC. E o que acontece? O olhar 
do aluno do Ensino Médio, quando ele também vê essa situação, da remuneração do professor. Nosso 
professor não é valorizado, nosso professor, principalmente o que atua na rede pública, tem medo de dar 
aula, pela precariedade da estrutura de remuneração, isso faz com que o aluno, em determinado momento, 
fale: “Eu não quero isso para mim”. Embora eu ache que, agora, isso esteja se revertendo, a comunidade 
acadêmica acabou se sensibilizando que deveria fazer algo pelas licenciaturas. [Nesse contexto] A Pedagogia 
sempre à parte, porque a Pedagogia tem sempre uma boa procura, o mercado de trabalho mais 
diversificado, atua-se na sala de aula, atua-se na gestão da escola, e em diferentes cargos, então, isso dá um 
leque maior de oportunidades. 

 

 

 

 

Baixa procura pelos cursos de 
licenciatura, comparativamente 
aos de bacharelado. 

Organização de cursos 
integrados bacharelado e 
licenciatura (compulsoriamente), 
apostando que, no processo de 
amadurecimento acadêmico, o 
interesse ocorresse.  

Desinteresse pelos cursos desse 
formato, desestímulo. 

Fechamento de cursos de 
licenciatura por várias 
instituições privadas. 

A pouca procura pelos cursos de 
licenciatura está relacionada aos 
baixos salários dos professores, 
desvalorização da profissão, 
precarização do trabalho e 
estrutura das escolas. 

Curso de Pedagogia mais 
procurado devido ao leque de 
oportunidades que ele abre.     
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WESLEY Tentou-se oferecer, e não vou saber em que época, eu acho que isso foi ainda nos anos de 1990 e mais 
perto do início dos anos 2000, tentou-se oferecer o bacharelado no vespertino, salvo engando, mas isso não 
vingou. O professor Daniel apresentou para a professora Vera uma proposta de realizar em mais um ano e 
que com esse um ano a mais o aluno tivesse o título de bacharelado.  

Pesquisadora: O contrário, porque normalmente a licenciatura tem um ano a mais que o bacharelado. O 
seu curso foi o contrário? 

Isso! Ele não vingou. Essa estratégia nunca ocorreu. Eu tentei apresentar algumas propostas para a 
professora Vera, mas nós nunca conseguimos fechar a equação. Na minha cabeça, eu não consigo entender 
como é que o aluno de bacharelado pode conviver com o curso com o currículo de licenciatura, uma vez que 
os temas pedagógicos deveriam estar em menor quantidade no bacharelado. Então, uma estratégia para 
talvez suprir isso, em algum momento, seria em carga horária de Filosofia, que é a resposta mais adequada, 
mas isso também implica em separar turmas que já são pequenas. Então, ele nunca conseguiu avançar 
nessa conversa com a professora Vera, porque, para o entendimento dela, tem que estar tudo junto e eu 
não consigo conceber que se consiga configurar o que é a licenciatura e o bacharelado, porque, no fim das 
contas, é o mesmo curso. Agora, eu não tenho dados, eu tenho só intuição de que um curso de bacharelado 
não vingaria, ou ele atrairia gente que tem um gosto pela Filosofia, mas que não tem pretensões de usá-la 
como uma estratégia de atuação profissional, mas não temos um mapeamento disso, não temos uma 
pesquisa da universidade para ver se essa intuição tem algum fundamento. 

Tentativa de bacharelado para o 
curso de Filosofia é frustrada, 
assim como a proposta de junção 
entre bacharelado e licenciatura. 

ROSEMEIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observo que para Ciências Biológicas existe uma atratividade muito grande do bacharelado, os alunos ainda 
têm uma visão romanceada da área, do biólogo que vive no meio do mato, que fica observando a natureza, 
os bichos. Ainda existe esse mito, não que o biólogo faça isso, mas isso é algo técnico, então, quando se 
pensa em Biologia ainda tem isso, então existe uma dificuldade dos pais aceitarem que os alunos façam 
Biologia, porque acham também que vão ficar no meio do mato, então, tem essa daí, e existe, por outro 
lado, talvez uma rejeição à carreira de professor, muitas vezes, por se tomar como base o próprio ensino 
que eles tiveram, então, eles acabam de sair do Ensino Médio, muitas vezes, a experiência deles não é boa e 
eles não querem ser professor, eles querem ir para a área de atuação do biólogo dessa base do imaginário.  

Ao longo do curso, eles vão tendo uma mudança dessa visão, de todas as áreas que a Biologia abrange, e 
quando nós tínhamos o curso da licenciatura e do bacharelado existia uma mudança também do que era a 
Educação, então, muitos alunos falavam para a gente, nós temos até o levantamento disso, que eles entram 
com uma rejeição muito forte da Educação, mas muitos viam que a Educação era um caminho que eles 
gostariam de seguir e muitos seguiram, tenho até alunos que foram para o mestrado, depois se voltaram 
para a Educação. Para a licenciatura eu ainda tenho esse mesmo problema, muitos alunos vêm fazer o curso 
de biologia pensando que eles vão ser biólogos bacharéis, alguns até por falta de informação do próprio site, 

Grande procura pelo 
bacharelado em Ciências 
Biológicas.  

Mito da Biologia (visão 
romanceada da área e da vida 
em contato com a natureza). 

Rejeição pela carreira docente 
reflexo da experiência como 
alunos. 
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ROSEMEIRE do vestibular, acabam entrando no curso achando que a coisa não é licenciatura, depois eles se deparam 
com a licenciatura e, hoje, a gente trabalha muito aqui dentro do curso a formação diferenciada, um biólogo 
bacharel tem um tipo de formação e o biólogo professor outro tipo de formação, eles têm uma área básica 
da Biologia, mas a atuação profissional é totalmente diferente. O bacharel nunca entra na educação, ele não 
pode, a não ser que ele tenha uma licenciatura, ou até o licenciado pode atuar na área do bacharelado, 
contanto que ele dê continuidade para a sua formação, pela pós-graduação, mas a gente deixa isso muito 
claro, porque ainda a gente tem a ideia de que tem que fazer Biologia, procurando o bacharelado. E como 
existe o incentivo financeiro, é um curso mais barato que o bacharelado, então, muitos acabam vindo com 
essa expectativa. 

No desenvolvimento do curso, o 
amadurecimento acadêmico e 
profissional quebra o mito e a 
rejeição pela carreira docente. 

Formações diferentes entre 
biólogo bacharel e biólogo 
professor. 

Licenciatura é um curso mais 
acessível leque mais amplo para 
atuação no mercado. 

DÉBORA Como eu entrei aqui e estava no fim, eu acho que a procura do bacharelado é ainda menor que a da 
licenciatura, eu tenho essa impressão, mas ainda não consigo dar essa certeza, porque eu não estava aqui 
na época do oferecimento do bacharelado, então, quando eu entrei já era só licenciatura. 
Eu peguei os últimos alunos que eram desses 3 mais 1, mas vendo a realidade do país hoje, eu acho que não 
teria muita procura para o bacharelado, não, porque não tem uma profissão, você pode ser professor, para 
trabalhar em empresas, são poucas as empresas que aceitam ainda o bacharelado, mas aceitam também o 
licenciado, então, é mais para ir para a área acadêmica mesmo, fazer um mestrado e um doutorado, então, 
eu acho que não teria tanta procura, não. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hipótese de pouca procura pelo 
bacharelado em Matemática. 

Licenciatura é um curso mais 
acessível, leque mais amplo para 
atuação no mercado. 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2017). 
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APÊNDICE 9 

QUADROS COMPARATIVOS DE RESPOSTAS PARA AS QUESTÕES  

VOLTADAS PARA OS ELEMENTOS POLÍTICOS NO CONTEXTO DA CRISE – TOMADA DE DECISÃO INSTITUCIONAL  

 
 

QUADRO 29 – TOMADA DE DECISÃO INSTITUCIONAL PARA CONSTRUÇÃO DO PIL 

O QUE MOTIVOU A TOMADA DE DECISÃO INSTITUCIONAL PARA CONSTRUÇÃO  
DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DAS LICENCIATURAS (PIL)? 

EXPLICITAÇÃO  
DOS SIGNIFICADOS 

VERA Acho que foi a vontade política da instituição. Há a questão dos feudos do corporativismo. A dúvida era: 
quais seriam os cursos contemplados no programa? Eu diria que, politicamente, isso foi o mais difícil de 
entrar em consenso. Quando decidiram por um curso de cada área: Exatas representado pela Matemática, 
Biológicas representada pelo curso de Ciências Biológicas, Humanas pelos cursos de Pedagogia e Filosofia, 
e a partir do momento que isso foi alinhavado, foi mais fácil, pois os diretores sentiram que suas 
faculdades estavam representadas, mas eu acho que foi fundamental para isso a vontade política. No 
início do Programa houve um subsídio por parte da instituição, porque a Pedagogia era o único que era 
superavitário e o resto não, então, houve um consenso que a instituição iria subsidiar, diminuindo a 
margem financeira, e ele seria separado da rentabilidade. Eu acho que isso foi uma coisa bastante 
interessante. Foi isso que deu condições para a apresentação da proposta, organizando os módulos de 
Núcleo Comum, turmas maiores nos Módulos Comuns e menores nos Módulos Específicos, mas sem haver 
prejuízo pedagógico. Acho que isso foi interessante, foi assim que a comunidade acadêmica convenceu a 
instituição. A ideia era trabalhar dessa maneira e avaliar depois de 2 ou 3 anos e verificar se teria 
continuidade ou não. Observamos que o Programa está crescendo. Na época, ficou uma pendência de 
rediscutir a viabilidade de incluir novas áreas, então, eu vejo que aí a gente não avançou. Mas eu acho que 
foi isso, então, foi um bom momento politico, a mantenedora acabou ouvindo a comunidade acadêmica e 
a comunidade acadêmica também falou: “Olha, a gente pode trabalhar dessa e dessa maneira.”, como 
uma contrapartida, possibilitando uma sustentabilidade financeira. Acho que foi importante também a 
interação que veio com a pós-graduação, que trouxe programas como o PIBID, e você vê que avançou e, 
hoje, já estamos numa fase com as segundas licenciaturas, o que é um avanço importante. 

 

Vontade política institucional 
sustentada na confessionalidade – 
missão da Metodista.  

Escolha dos cursos que seriam 
contemplados pelo PIL 
representatividade (um curso de 
cada grande área). 

Subsídio institucional para os 
cursos contemplados no PIL. 
Pedagogia curso mais procurado, 
além dos módulos de Núcleo 
Comum que possibilitaram suporte 
financeiro para os demais cursos. 

Convencimento da mantenedora 
foi financeiro. 

Crescimento do PIL – consolidação, 
resposta financeira, interação com 
a Pós-graduação (aporte 
pedagógico e bolsas de estudo 
através do PIBID). 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2017). 
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QUADRO 30 – OPINIÃO SOBRE A TOMADA DE DECISÃO INSTITUCIONAL SOBRE O PIL  

QUAL SUA OPINIÃO SOBRE A TOMADA DE DECISÃO INSTITUCIONAL PARA A  
CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DAS LICENCIATURAS? 

EXPLICITAÇÃO  
DOS SIGNIFICADOS 

ROSELI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acho interessante eu falar da minha entrada no PIL, porque eu acabei parando lá. Tinha uma situação 
que era preciso ter uma decisão institucional, na época o professor Márcio67 pediu que o professor 
Fábio68 participasse pela pós-graduação. Não se tinha ainda muita clareza de qual seria a colaboração, 
mas foi pedido que ele estivesse presente, aí ele me chamou como coordenadora da pós-graduação 
em Educação para acompanhar. Nós não sabíamos bem o que ia ser e, na primeira reunião em que eu 
estive, já havia a decisão institucional, eu não cheguei a participar do processo, ele já estava 
resolvido, e eu achei muito interessante, porque, justamente, quando você consegue chegar a um 
ponto que seja baixar o custo da mensalidade para o aluno, isso já ajuda muito e a única coisa que eu 
vinha acompanhando era que estávamos em um processo de perder aluno, perder aluno... Quando 
teve essa primeira reunião, o professor Fabio ficou e nós ficamos lado a lado e, aí, depois, ele falou 
assim: “Olha, agora eu vou pedir para que você continue sozinha, representando a pós-graduação.”. 
Então, foi muita responsabilidade, porque eu ficava ali para dar alguma ideia, fazer alguma proposta e 
foram surgindo algumas oportunidades. Em relação ao PIBID, a gente decidiu fazer uma oferta de algo 
que pudesse apoiar ainda mais a Metodista, pois nunca tinha chegado a concorrer. A professora Vera 
tinha ido a reuniões que, na época, tinha histórico da CND negativa, então, não consegue. Aí, eu 
comecei a me informar, a perguntar, e conseguimos. Tudo isso foi pensado junto com o Dr. André69, o 
professor Márcio pediu que eu falasse com ele do jurídico, para ter garantias. Sabe era uma coisa 
muito bem pensada, então, eu diria assim, o que eu vi do PIL é que foi pensado com cuidado, acho 
que existia, sobretudo, uma preocupação. Ligando um pouco à sua pergunta anterior, quer dizer, o 
que ele (o PIL) significou foi uma valorização da instituição, que se fez das licenciaturas, Pedagogia das 
licenciaturas, foi uma valorização. Da nossa parte também, o que se criou, nessa época, foi a questão 
dos estágios de docência vinculados ao Núcleo Comum, por que isso? Porque todos os bolsistas da 
CAPES são obrigados a fazer um estágio de pelo menos um semestre, e o que acontece é o seguinte, 
existia uma coisa que era, por exemplo, o pessoal da USP, se a pessoa trouxer uma declaração de que 
ele assistiu à aula de alguém, o pessoal aceitava, mas, isso antigamente, hoje eles mudaram, tem que 
ter agora um processo de formação, então, eu vivi isso, ajudei a fazer. Então, era uma coisa que eu 
achava que a gente podia também trazer para cá, porque aqui o que existia eram poucas bolsas e 

Conseguir baixar os custos dos cursos 
de licenciatura foi o que possibilitou 
a construção e efetivação do PIL. 

Elementos que possibilitaram o 
crescimento e desenvolvimento do 
PIL: 

PIBID como apoio e valorização das 
licenciaturas. 

Estágios de docência do PPGE como 
apoio aos núcleos comuns 
(interessante para os docentes dos 
núcleos comuns e para os estagiários 
para construção de experiência com 
o ensino superior) Isso modificou as 
relações entre docentes do PPGE 
com seus mestrandos e doutorandos 
– importante gerenciamento desse 
processo. 

Vontade política se sustenta no 
apoio de todas as pró-reitoras e 
reitoria, pós-graduação em educação 
e colegiados dos cursos criando 

                                                           
67

 Márcio de Moares. Reitor da Universidade no período de construção e constituição do Programa Institucional das Licenciaturas. 
68

 Fábio Josgrilberg. Pró-reitor de pesquisa e extensão no período de construção e constituição do Programa Institucional das Licenciaturas.  
69

 André Araújo de Oliveira. Advogado da UMESP no período de construção do Programa Institucional das Licenciaturas. 
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ROSELI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

acabava ficando assim: “Se eu sou orientadora de Maria e Maria ganha bolsa, Maria trabalha para 
mim.”, o que não é um estágio de docência, o estágio de docência é outra coisa, então, naquela época 
foi meio que ousado, digamos da minha parte, porque a gente mexeu em uma coisa que estava 
implantada e que era essa a ideia dos alunos. Eu pedi para o professor Roger me ajudar, porque essa 
experiência do Roger  com a graduação, com a licenciatura de Pedagogia, Filosofia, então, nós 
conversamos e nós montamos essa sistemática de que os alunos bolsistas, fazem o estágio junto com 
os diversos docentes e isso virou uma coisa muito interessante, e para os alunos também foi muito 
legal. O Roger arranjou gente para dar treinamento sobre o SIGA, eu lembro que tinha um aluno 
nosso do mestrado, que dizia assim: “Vocês estão aumentando a nossa empregabilidade.”, porque 
eles se sentiam de fato recebendo uma formação, aprendendo na relação, porque eles estavam com 
outros professores, os professores que eram da pós e outros que não eram, para ver o dia a dia, 
compreender, e para os professores foi bom, porque no Núcleo Comum acabava aumentado o 
número de alunos, então, tem alguém que lhe ajude, quando nós criamos o doutorado essas coisas 
vem todas juntas, o doutorado, o PIL começou em 2012 e a gente fez a proposta do PIBID em 2012, a 
gente fez a proposta do PARFOR e a proposta do doutorado também, então, foi tudo junto, e era na 
pós-graduação que nós colocamos obrigatório para todo mundo, independente se é bolsista ou não, 
dois semestres, porque a gente percebia que era uma coisa que estava dando muito certo, então, se a 
pessoa já dá aula, ela pode levar o comprovante de que ela é docente e não vai ficar fazendo, mas 
tem muita gente que vem fazer, então, passava todo mundo pelo Roger, ele estruturou nos primeiros 
semestres e a gente trabalhou com ajustes. O que é interessante, talvez, é que você não tenha 
acompanhado pelo nosso lado, em tudo isso a gente estava sempre reportando ao professor Fábio, 
então, isso eu acho uma coisa interessante da instituição, que foi essa ideia de realmente envolver as 
duas pró-reitoras de graduação e pós, e eu acho que isso teve um valor tão grande, quanto baixar a 
mensalidade, porque isso dá uma sustentação político-pedagógica para o programa. No caso do 
PIBID, quando a gente fez a proposta, nós trabalhamos primeiro uma autorização, depois o PIBID foi 
aprovado na primeira fase, daí foi definitivo, mas precisou fazer alguns acertos. Quando a gente viu a 
quantidade de bolsas que a gente ia levantar para os alunos, foi uma coisa maravilhosa, porque na 
prática, o PIBID acabou apoiando o Programa. [Com a bolsa PIBID] O que acontece, o aluno recebe um 
pouquinho mais que a mensalidade, o que sobra para ele não é muita coisa, 40, 50 reais, e isso não é 
muita coisa, será um lanche, ou será um transporte, então, ajudou a consolidar, então, isso foi uma 
coisa muito boa.  
Até hoje, agora com essas mudanças com as pessoas novas que vieram, uma coisa que eu tentei 
mostrar, como é que a pós-graduação está levantando dinheiro para a sua sustentabilidade, e eu falei 
isso ao professor Davi e a alguns diretores. O professor Nicanor não precisava, mas estava lá, e mais 

sinergia para consolidação do PIL.  

Apoio político-pedagógico. 

PIL superou as expectativas da 
instituição. Apostava-se que daria 
certo, mas os resultados têm se 
mostrado superiores às expectativas. 

Muitas iniciativas institucionais de 
apoio e valorização do Magistério: 

PIBID (para alunos licenciandos da 
Instituição). 

PARFOR (formação para docentes de 
escolas públicas da comunidade 
externa). 

Criação do Doutorado em Educação, 
fomentando a pesquisa na área 
(vários docentes do programa estão 
se doutorando no PPGE), o que 
qualifica ainda mais o corpo docente 
das licenciaturas.  

Importante ação política 
institucional. 
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alguém, mas assim eu falei: “Olha eu acho que quando nos cobram que nós temos algum tipo, como é 
que eles chamam isso? – É deficitário, que a pós operaria no deficitário o tempo todo, o que é uma 
visão totalmente equivocada, mas fora isso, no nosso caso, além de tudo, tem essa situação.” Porque 
nós, veja que interessante, a pós-graduação, não ficou levantando dinheiro para si, eu não entendo 
que possa haver um valor institucional maior, quer dizer, que esse esforço de trazer o projeto de 
pesquisa da FINEP, foi do mesmo esforço, mas para nós não fazia sentido, quer dizer, para nós era 
uma coisa de estar junto, a gente faz parte e servir as escolas, servir o ensino público, então, a 
universidade ganha duplamente, a gente ganha pelo aluno que vem procurar o curso, ele sabe que 
tem as bolsas e por servir a comunidade, então, veja, a gente está falando em um tipo de valor que 
realmente nos mobilizou, mas para nós era mais importante, ou seja, que isso, a CAPES. Sempre falo 
nos nossos programas, a gente acabou fazendo o que era o original. Essa ideia de você poder integrar 
comunidade, graduação e pós-graduação, como uma coisa só, que é o que a gente é, um barco só, eu 
vejo que é o mais interessante, até quando a gente conversou sobre a sua mudança de tema, o que 
eu acho interessante, é o que acabou despertando foi o fato da instituição resolver propor um 
Programa Institucional das Licenciaturas, desencadeou várias possibilidades e, veja, se tem uma coisa 
dizer é: “Olha nós vamos valorizar.”. Então, é um pulso que acaba tornando, praticamente 
sustentável, pelo que desperta nas pessoas, e daí, às vezes tem gente que vem de fora e não vai 
conseguir compreender. O professor Márcio falava que ele ficava alegre de lembrar essas coisas que 
estavam acontecendo, então, investir, é quase que uma mensagem para os setores públicos, quer 
dizer, você investir na formação dos professores tem repercussões praticamente imprevisíveis. Eu 
digo que quando a gente começou a fazer aquelas reuniões, eu estava sempre lá mais quietinha, 
ouvindo, porque tinha esse protagonismo de quem eram os coordenadores da Pedagogia e outros das 
licenciaturas, inclusive, retomando o vínculo da Matemática, da Biologia, da Filosofia, ficava mais 
quieta, ouvindo o que poderia fazer, e eu lembro que, assim, a gente não imaginaria que a coisa iria 
tomar esse rumo e crescesse como está crescendo, e isso é muito bonito, então, você tem um 
movimento que ele acaba se desdobrando por si. 

Pesquisadora: E existia um sentimento de desesperança, por parte dos coordenadores, de um modo 
geral, como dizendo: “Acho que não vai ter jeito, vamos fazer, mas será que o programa vai 
rodar?”, e eu acho que o envolvimento da universidade através do pós-graduação, a presença do 
professor Fábio, o envolvimento da professora Vera, na época como pró-reitora da graduação, nós 
começamos a sentir um ar diferente e apostamos. E de fato para nós acabou sendo uma grata 
surpresa o programa crescer da forma como cresceu. 

Eu acho que é uma coisa interessante você pensar, quer dizer, depende da visão Metodista, a 
Educação tem um papel muito importante na tradição, então, como você pode, de repente, ficar mais 
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ROSELI enfraquecido, não tem como, então, eu acho que, assim, algo muito especial mesmo o que tem 
acontecido, então, a sua pergunta era assim: “Como é que eu via o PIL?”. Eu acho que é assim da 
maior importância, foi uma decisão política, no sentido da política institucional e que resultou. 

WESLEY A universidade viu-se, na verdade, em uma encruzilhada. Ela estava diante de quatro ou cinco cursos 
que não formavam, cursos importantes para a história da própria universidade, como Pedagogia, por 
exemplo, o curso de Letras, o curso de Filosofia que não tem a mesma tradição desses cursos, mas 
que, do ponto de vista ideológico, é importante em uma universidade confessional, que não 
formavam turma, e simplesmente retirar esses cursos do portfólio causam uma imagem que não 
deveria ser muito boa para a universidade. Por outro lado, a universidade não tinha, pelo menos no 
andar de cima da gestão, propostas de solução para isso, são os gestores apoiados pelos diretores de 
então, dentre eles o Elydio, que vão propondo a ideia, e é o momento que a reitoria senta para 
conversar com a gente e abre o caminho para pensar um programa como esse. No caso específico da 
tomada de decisão, ela se deu na medida em que a universidade se viu nessa encruzilhada, cursos 
que não formam e a pressão feita por gestores e professores para que se encontrasse uma solução 
para esse tipo de problema. Claro, é preciso reconhecer a sensibilidade para a abertura dessa 
discussão, pois a universidade poderia ter fechado esses cursos como já tinha feito com Matemática, 
por exemplo, fechou um curso que tinha uma excelente avaliação, um curso que recebia, e recebe até 
hoje, um evento enorme que é a Olimpíada Brasileira de Matemática, mas a universidade fechou o 
curso, então, eu acho que ela não teria muita vergonha de fazer o mesmo com outros cursos a 
despeito de sua tradição. Mas a tomada de decisão segue sendo ainda muito ruim, já faz alguns anos 
que a participação dos professores, dos gestores, de fato, na construção de respostas e solução para o 
encaminhamento da universidade já não existe mais. Nós somos convidados para referendar 
decisões, ou quando o assunto é muito polêmico, nós somos chamados para opinar, mas a opinião 
parece frágil. 

Elementos ideológicos para uma 
Universidade confessional sustentam 
o PIL. 

Cursos importantes para tradição e 
história da própria universidade. 

Solução para o problema do 
fechamento dos cursos de 
licenciatura veio da base 
(coordenações e direções).  

Diálogo para enfrentamento da crise. 

ROSEMEIRE Acho que foi a melhor coisa que eles fizeram, porque se não, teriam desaparecido as licenciaturas, 
porque justamente as licenciaturas tinham uma busca muito baixa, uma captação baixa, poucos 
alunos, e se a gente não melhorar a Educação, pela formação de novos docentes, para onde vai? Essa 
educação esta ruim e se não tiver escolas sérias, formando novos docentes, vai ser muito mais difícil. 
Então, essa visão da importância da Educação a Metodista tem que ter como uma meta, um 
parâmetro para as diretrizes da Igreja Metodista, da Missão da igreja. A gente estava vendo que tem 
que ter isso também na Missão e são poucas as licenciaturas que têm o incentivo, deveria haver todos 
os leques de licenciaturas, porque isso fortaleceria também a área da Educação e da instituição e 
reforçaria também a Missão que ela tem de Educação. 

Apoio veio da missão da Igreja 
Metodista. 



287 
 

DÉBORA Pelo que eu acompanhei na época da discussão, que a Vânia estava participando, eu enxergo, assim, 
que todas as licenciaturas estavam num mesmo lugar, com exceção da Educação Física que não 
entrou. Eu acho que a instituição teve um olhar para o valor da profissão, de Missão por ser 
confessional, de olhar para a Educação e investir na formação do professor, então, eu enxergo dessa 
forma, que eles viram que valia a pena investir, não financeiramente, eu não acho que esse é o “Que” 
da questão, eu acho que mais como sociedade mesmo, como compromisso social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olhar para o valor social da profissão 
docente. 

Retomar o compromisso social da 
instituição. 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2017). 
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QUADRO 31 – IMPACTO DO PIL NA UMESP  

VOCÊ ACREDITA QUE A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DAS LICENCIATURAS CAUSOU 
ALGUM IMPACTO NA UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO? QUAL (IS)? 

EXPLICITAÇÃO 
DOS SIGNIFICADOS 

VERA Foi um impacto positivo, extremamente positivo. E, veja, se a gente falar de algum curso específico, 
por exemplo, a própria Matemática, era um curso que era extinto, tivemos alguns alunos formados 
aqui, depois ele foi extinto. Mesmo sem o curso, tínhamos a Olimpíada de Matemática, então, foi 
um impacto bastante positivo, e de outros cursos que estavam também minguando. Se não fosse o 
programa, eu não teria mais a Filosofia dentro da política anterior, a própria Biologia. Então, você 
vê, são cursos que conseguimos manter e ressuscitá-los, como foi no caso da Matemática. Eu acho 
que também essa concepção da formação do professor, eu acho que a própria metodologia utilizada 
acaba sendo uma experiência positiva para outros cursos, para outros docentes, essa interação com 
a pós-graduação, então, são coisas importantes. 

Impacto positivo na comunidade 
interna.  

ROSELI Eu acho que teve um impacto dentro e fora da instituição. Dentro também, porque a gente vinha 
em um processo de fechar o curso, não só nas licenciaturas, você tem um grupo forte, consegue se 
manter, isso não é pouca coisa. 

Retomada de cursos extintos é 
importante. 

WESLEY Eu diria, com segurança que sim. Primeiro, é que ele [o PIL] consegue resolver a questão das 
licenciaturas, e resolver sem que isso represente de fato um impacto financeiro, porque a gente 
sabe que o programa como um todo não é deficitário, se a Universidade não está tendo lucro, pelo 
menos despesa/prejuízo ela não está tendo. Então, ela segue mantendo no seu portfólio cursos 
importantes, que têm haver também com a própria vocação da Universidade, uma vez eu ela é 
confessional. Ajudar a enfrentar as pressões da sociedade brasileira é vocação, pelo menos nos 
documentos da Igreja e da Universidade [constam]. A manutenção desses cursos se liga um pouco a 
isso. E como a gente ouviu num evento que tivemos aqui, no contexto do congresso científico, 
quando o professor Márcio conduziu uma atividade na presença do reitor do Mackenzie, ele 
indicava as dificuldades que ele tinha nas licenciaturas e, aqui, nós resolvemos isso. [Foi falado que] 
“Aqui nós temos mais de 200 alunos nas licenciaturas”, e o olho do reitor do Mackenzie arregala, 
“Como que você consegue isso?”. Eu acho que a Universidade teve êxito em aceitar essa provocação 
e conversar sobre isso. 

Impacto do PIL está ligado à vocação 
da Universidade e sua 
confessionalidade no enfrentamento 
das questões sociais brasileiras.  

ROSEMEIRE 

 

 

Acredito que sim. Primeiro, por mostrar a cara das licenciaturas, então, acho que, hoje, nós temos 
uma cadeira diferenciada, porque existia algo muito forte para os bacharelados, lógico que tem o 
estudo Censo em Educação, que tem uma força, mas os cursos de licenciatura tinham uma força 
muito pequena aqui dentro da Instituição, eram restos, não que fossem totalmente invisíveis, mas 
quase e, com isso, nós aparecemos, então, nós temos força, é um programa que tem trazido um 
diferencial para a Instituição, tem trazido novos alunos, principalmente, pelo curso de Pedagogia, 

Consolidação da identidade das 
licenciaturas desenvolveu respeito da 
comunidade acadêmica. 

Diferencial para a instituição.  
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ROSEMEIRE pelos cursos de Matemática, Filosofia e Biologia. O ingresso nesses cursos é baixo em relação à 
Pedagogia, que é também outro ingresso que tinha para o bacharelado, era mais ou menos cerca de 
40 alunos que tinha de ingresso, mas a junção deu força, mostrou as licenciaturas, por isso, acho 
que tem que agregar outras licenciaturas, para fortalecer ainda mais. 

DÉBORA 

 

Só se for de ciúme, eu acho. Não sei, talvez, começaram a olhar com um outro olhar, olhando, 
assim, do tempo que eu era só professora para hoje, talvez a gente tenha um pouco mais de voz, 
coisa que a gente não tinha, eu acho que hoje escutam mais, tem um olhar melhor para as 
licenciaturas, eu acho que é isso. 

Pesquisadora: Então, as licenciaturas começaram a aparecer um pouco mais? 

Isso, eu acho que nesse sentido, que também começou a investir, aí, tiveram os projetos, o PARFOR, 
o PIBID, então, tudo isso que acabou valorizando as licenciaturas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valorização das licenciaturas. 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2017). 
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QUADRO 32 – MUDANÇAS NO CURSO A PARTIR DO PIL  

QUAIS AS MUDANÇAS MAIS SIGNIFICATIVAS PARA O CURSO QUE COORDENA? 
EXPLICITAÇÃO 

DOS SIGNIFICADOS 

WESLEY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A principal contribuição da inserção do curso de Filosofia, no Programa Institucional das 
Licenciaturas, foi a convivência dos alunos de Filosofia, não apenas com os temas pedagógicos, mas 
com outras pessoas interessadas pela docência. Não raro, e isso não é um problema do curso de 
Filosofia da Metodista, os alunos de Filosofia querem estudar os temas filosóficos, a tradição 
filosófica, eles desdenham, essa é a palavra, eles desdenham dos temas educacionais, mesmo 
aqueles mais ligados aos temas da Filosofia, Filosofia da Educação, como a prática e o ensino da 
Filosofia. Esses temas sempre foram menosprezados pelos alunos e isso ficava evidenciado na 
frequência às aulas, na realização dos trabalhos, no próprio desprezo que davam ao estágio 
supervisionado, por exemplo. Isso era enfrentado, porque não precisava de nada disso para 
terminar o curso, mas, ir para a escola e estar na escola, nunca foi visto como uma coisa relevante 
para a formação dele enquanto filósofo. E mesmo que nosso curso, desde o início, tenha se 
assumido como uma licenciatura, embora no início ele era um bacharelado disfarçado de 
licenciatura, sendo que em 2008 se radicaliza isso, inserindo temas pedagógicos com mais vigor 
dentro do curso, isso não era suficiente para que os alunos percebessem que o saber filosófico não 
era suficiente para ser professor de Filosofia. Na medida em que os alunos de Filosofia são inseridos 
no programa e passam a conviver com os alunos e alunas do curso de Pedagogia, de Matemática, de 
Ciências Biológicas, gente que desde o início gosta da escola, se forma para voltar à escola, esta 
experiência de partilha anima os alunos de Filosofia a reconhecer a importância disso para a sua 
formação, tanto que nós já tivemos, por exemplo, aluno de Filosofia que trancou o curso e foi para 
Pedagogia, nós temos alunos de Filosofia que falam com muito apresso dos docentes, dos Módulos 
Comuns e que não têm formação filosófica alguma e que têm realizado com zelo, segundo o 
testemunho dos nossos próprios colegas dos Módulos Comuns, os trabalhos, as atividades e aquilo 
que diz respeito aos temas pedagógicos. Então, com isso a gente deu um salto muitíssimo 
interessante para realizar a vocação do curso, que é formar professor de Filosofia e isso é 
absolutamente fantástico. Os alunos que a gente tem hoje no curso olham para a escola de outro 
jeito, têm uma sensibilidade para os temas educacionais. É claro que ao dizer isso é uma contradição 
dentro da própria Filosofia, porque uma pessoa interessada pela Filosofia, deveria se interessar 
inevitavelmente pela Educação, porque os filósofos antigos ao falarem das suas ideias, eles estavam 
envolvidos em estratégias educacionais, digamos, assim, um andava, o outro fazia perguntas, quer 
dizer, havia uma preocupação em como eu comunico esse saber que eu tenho, então, não deveria 
ser estranho ao filosofo, ou deveria fazer parte do interesse do aprendiz de Filosofia o gosto pela 
Educação, mas ele não vê a Educação como um problema filosófico, o que é um absurdo, mas o 
programa de licenciatura consegue ajudar nisso e essa é a principal contribuição do programa para o 
curso de Filosofia. Além de que, o curso de Filosofia beneficia-se da atmosfera e também dos 
benefícios [proporcionados], do preço mais barato, dessa possibilidade de que a quantidade de 

Interação entre alunos de diferentes 
áreas ligadas à docência. 

Desenvolvimento do perfil e 
identidade docente. 

Reconhecimento do valor social da 
profissão. 

Benefícios do programa: preço mais 
barato e atmosfera pedagógica de 
estímulo à docência.   
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WESLEY alunos de Pedagogia acaba por atenuar o fato de que o curso de Filosofia não tenha mais do que 40 
alunos para formar uma turma, mas a principal contribuição é essa. 

ROSEMEIRE Uma mudança, porque enquanto o curso caminhava com licenciatura e bacharelado, a nossa 
licenciatura já era diferenciada com vários projetos que a gente trabalhava. Nós tínhamos, assim, 
um estágio muito diferenciado e com uma preocupação muito grande na formação do professor e 
do professor-pesquisador. As nossas linhas de pesquisa não eram voltadas para a Educação, eles até 
poderiam desenvolver projetos, mas o mais forte era o bacharelado, então, o bacharelado em 
pesquisa sobrepunha a licenciatura, hoje não, hoje todos os professores do curso estão voltados 
para desenvolver projetos [voltados] à educação, eles ainda continuam dentro das suas áreas: 
Biologia, Ecologia, Microbiologia, mas tudo totalmente voltado para a educação. É um grande 
aprendizado para os professores, nem todos tinham a licenciatura, então, nós temos que nos 
apropriar de uma linguagem, de um novo modo de fazer essa pesquisa, talvez esse seja o motivo 
que me incentivou mesmo a fazer Educação e melhorar a pesquisa dentro do curso e o 
direcionamento dos professores, ajudar os professores. Direcionamento, então, essa foi uma 
mudança total, hoje nós somos um curso de formação para professores em Biologia, não é um curso 
de licenciatura que tenta ser um bacharelado, não é? 

Desenvolvimento do olhar pedagógico 
para a área da educação. 
 
Aprendizado para o corpo docente do 
curso que acaba por desenvolver o 
olhar para a formação do professor de 
Biologia. 
 

DÉBORA Com o programa, eu acho que a mudança maior foi curricular. Hoje, eu acho que todos os 
professores e os alunos têm um olhar diferenciado para os temas pedagógicos, com os módulos 
pedagógicos, porque eu sou licenciada e a gente não leva muito em consideração esses temas. Na 
sua formação, os alunos dizem: “Deixa isso para depois, não é tão importante”. Eu acho que, hoje, a 
gente tem mostrado com o programa de licenciatura o quanto é importante essas áreas. É isso que 
eu tenho percebido, que trabalhar essas questões na sua formação é importante para você 
enfrentar os problemas comuns que a Educação tem em todas as licenciaturas. Eu acho que isso é 
um diferencial, porque, por exemplo, se não fosse o programa, os professores não iriam deixar essa 
carga que tem de pedagógicas, eles iriam cortar, então, teria uma carga mínima possível. Então, eu 
acho que com o programa acabou enriquecendo com esse ponto e a troca também. Eu acho que 
essa troca que há entre as áreas é um ganho muito grande, tanto para os alunos, como para os 
professores, uma troca de informações e de experiências que enriquece bastante. E agora que você 
falou, olhando com esse olhar de como a instituição teve um olhar diferenciado, eu acho que, hoje, 
a gente consegue muita coisa que a gente não conseguia antes, por exemplo, o laboratório, a gente 
conseguiu voltar mesmo com todos os problemas de espaço físico na Instituição, eles deram espaço, 
cederam o espaço para Matemática, então, eu acho que são algumas coisas a gente tem 
conseguido. 
 
 
 
 
 

Principal mudança foi curricular com 
ênfase nos temas pedagógicos. 
 
Formação docente, condições para 
enfrentamento dos problemas da 
Educação. 
 
 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2017). 
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QUADRO 33 – IMPACTO DO PIL NA COMUNIDADE EXTERNA  

VOCÊ ACREDITA QUE O PROGRAMA INSTITUCIONAL DAS LICENCIATURAS  
CAUSOU ALGUM IMPACTO NA COMUNIDADE EXTERNA? QUAL? 

EXPLICITAÇÃO 
DOS SIGNIFICADOS 

VERA Sim, acredito que sim, porque quando a gente fala de comunidade externa, até das próprias escolas 
que hoje nossos alunos estão inseridos por conta, também do PIBID, quando as pessoas sabem que 
você está em determinado local e fala: “O aluno da Metodista?” [percebe o entusiasmo das 
pessoas], “Nossa, eu tenho um aluno nas escolas!”, “A diferença que fez.”, “O projeto é 
maravilhoso!”. Eles estão sendo muito bem formados, com certeza, embora devesse ser mais bem 
divulgado, mas ele causa um impacto bem positivo. 

Alunos do PBID levam à comunidade 
externa conhecimentos construídos 
na Universidade.  

ROSELI Sim, eu acho que, de certa forma, eu já estava te respondendo agora, porque eu vejo que por tudo, 
que você tem uma situação que é dizer: “Olha, para nós em Educação é importante, nós queremos 
formar educadores.” E, sinceramente, do jeito que é hoje, a Instituição grita isso: “formação de 
professores”, que aqui é muito importante, por todos os lados, então, isso eu acho que para a 
comunidade tem um impacto, [na região do Grande] ABC, bem diferenciado. Eu acho que, em 
termos de um envolvimento, sempre muito engajado, muito consciente em tudo. Eu acho uma 
região muito interessante, embora tudo muito grudado em São Paulo, capital, não tem nada a ver, é 
uma outra coisa, muito interessante, esse envolvimento. É uma região sindical que criou essa 
história de envolvimento, e a Metodista sempre teve esse protagonismo, então, eu acho que só não 
se pode perder a mão, em termos de quando lotar as salas. As coisas que a gente sabe que, às 
vezes, se a gente for pensar... Em 2012 tinha saído o último PPI, que eu ajudei a escrever também, e 
naquele PPI foi muito interessante como o grupo trabalhou e como a gente foi discutindo coisas 
assim... Foi de certa forma mais efetivo que agora, pois tentou, supostamente, fazer uma grande 
consulta, mas que ficou faltando, pois é superficial, então, valeu como representatividade na época. 
Agora, de 2012 para cá, muita coisa mudou, então, é a questão de talvez recuperar aquele espírito 
inicial, mas é muito importante. Eu acho que teve um impacto dentro e fora da Instituição, dentro 
também, porque a gente vinha em um processo de fechar o curso, não só nas licenciaturas, você 
tem um grupo forte, consegue se manter, isso não é pouca coisa. 

Protagonismo da universidade 
sempre engajada politicamente com 
compromisso social. 

PPI da universidade, documento 
importante que documenta o 
espírito da universidade de 
compromisso social. Construído com 
representatividade. 

Mudanças podem pôr em risco 
construções solidas fundadas na 
missão e compromisso social do 
metodismo. 

WESLEY 

 

 

 

Eu acho que sim, porque a gente emprega para a sociedade, para essa comunidade mais próxima da 
Universidade, outro tipo de profissional, outro tipo de professor, e eu digo isso até pela convivência 
mais próxima com os alunos de Filosofia, que se interessaram pelo PIBID e que têm mostrado nas 
reuniões que a gente tem uma sensibilidade para as questões educacionais, que vão além dos 
elementos didáticos, curriculares, uma sensibilidade mesmo pela condição dos alunos, pela 
condição do professor, então, nós oferecemos para a comunidade, um profissional melhor, que 
consegue fazer melhor as vinculações, um melhor trançado entre o seu fazer, a escola e o papel da 

Universidade emprega para a 
sociedade. 

PIBID possibilita relação direta com 
as escolas públicas da região que 
alunos da universidade expressam 
sensibilidade no trato com as 
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WESLEY escola no contexto da comunidade. De outra maneira, eu diria que esse programa, especialmente as 
muitas ideias e estratégias pedagógicas existentes nos Módulos Comuns, arrastam a comunidade 
para dentro da formação de alunos. Então, quando, por exemplo, no módulo desse semestre que a 
gente propõe o ABC das minorias aos alunos na forma de cordel, tem que falar de experiência 
destes grupos que estão aí na sociedade, sistematicamente silenciados, você arrasta para discutir 
dentro da universidade o problema do gari, do nordestino, da empregada doméstica, dos grupos 
islâmicos e uma série de grupos sociais que estão aí, vivendo as pressões dos desprezos, dos 
preconceitos de uma sociedade maldosa e desigual, então, isso é interessante também, porque 
trazer para dentro da universidade as demandas da sociedade transforma os conceitos, as nossas 
práticas e ajuda também a perceber a escola como um lugar em que estas questões estarão lá, essa 
diversidade estará lá, essas desigualdades também estarão lá, então, eu penso que, por esses dois 
motivos, o programa colabora, sim, com a comunidade, além desse aspecto mais objetivo de um 
curso mais barato e que permite... E não pense tão barato assim, mas que permite que pessoas 
ascendam à Universidade. Essa semana eu conversava com um menino, que está fazendo o curso de 
Filosofia agora e ele esta indo, acho que para o sexto período, e ele diz que, por 3 ou 4 anos 
seguidos, ele não conseguiu fazer o curso, por que era muito caro, ele tinha terminado teologia e 
queria muito fazer Filosofia, mas não deu conta de fazer, por uma questão muito simples, a 
financeira, e aí somou o período que formou turma, mas, quando saiu o programa de licenciatura, 
ele viu o preço e se inscreveu e está terminando o curso, numa empolgação danada, por estar 
podendo realizar um grande sonho de fazer um curso de filosofia. 

questões educacionais. 

Universidade propõe reflexões para 
um olhar crítico para os nossos 
tempos. Esse é um diferencial 
formativo para atuação na 
comunidade externa.     

ROSEMEIRE Ainda não sinto um impacto muito grande, porque eu acho que nós teríamos que ter uma ação mais 
forte na comunidade. Eu acho que nós teríamos que ter acento nos Fóruns de Educação, no 
Observatório da Educação. Eu acho que nós teríamos que estar participando de alguma forma forte, 
influenciando os meios de comunicação, dentro das escolas da região, nós temos sim uma 
participação muito forte nisso, também graças ao próprio programa do PIBID. O PIBID tem mudado 
as escolas da região, e isso é algo... Por esse ponto, nós ainda somos muito... Nossa participação 
dentro das políticas de Educação da região? Ainda deixamos de lado, mas acho que nós temos que 
ter mais força ainda e participar desses fóruns, fóruns de discussão dentro da Base Comum Nacional 
do Ensino Médio. Eu acho que nisso ainda somos tímidos, temos mudanças, sim, com o PIBID, como 
força dos cursos de licenciatura. 

Propõe forma mais ousada de 
participação na comunidade 
externa, cuja tentativa é contribuir 
com mudanças no panorama da 
Educação na região do Grande ABC.  

Fóruns e Observatório de Educação. 

Evidencia o desejo de maior 
engajamento político da Instituição 
na comunidade externa. 

O PIBID é outro canal direto com a 
comunidade externa. 
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DÉBORA Eu tenho um contato muito grande com a comunidade externa, devido às Olimpíadas, então, eu 
acho que, hoje, muitos professores conhecem a Metodista na área de Matemática, muitos 
professores indicam e incentivam os alunos para fazerem a licenciatura aqui. Isso eu percebo, 
conversando com os professores, nas diretorias, nesses cursos de formação. Eles falam: “Falei para 
meu aluno ir lá, ele deve ter entrado”. Isso a gente escuta bastante, e eu acho que é nesse sentido 
de talvez conhecer mais e ver um diferencial. Eu acho que tem acontecido e não é um impacto 
muito grande, eu acho, mas os professores que conhecem, incentivam os alunos quando estão 
terminando o Ensino Médio a fazer a licenciatura, e fazer aqui. 

Pesquisadora: Você tem noticias dos seus egressos? Eles têm ingressado no ensino público? Eles 
têm atuado na docência? 

Sim, eu acompanho todos os egressos. A gente acompanha muito próximo, alguns entraram nas 
públicas, outros entraram nas empresas, mas poucos. 

Pesquisadora: A maioria foi para docência? 

A maioria é professor mesmo, ou da rede pública ou da rede particular. Depois que a gente criou o 
programa, não teve concurso do Estado, teve o concurso da prefeitura de São Paulo, alguns já 
passaram, uns foram chamados agora, então, isso a gente tem acompanhado, vários são 
professores eventuais ou contratados no Estado, vários estão em sala, a maioria está em sala de 
aula. 

Pesquisadora: Isso é uma contribuição para a comunidade externa? 

Com certeza! Vários foram fazer pós-graduação, alguns deles já fizeram mestrado, outros fizeram 
Lato Sensu. 

Pesquisadora: Na área de Matemática? 

A maioria para a área de ensino. 

Pesquisadora: Então, isso é uma contribuição do programa, por que focamos muito no perfil 
docente? 

Sim, foca bastante. Eu acho que isso é um diferencial que eu percebo. Hoje, eu não tenho problema 
do aluno entrar no curso, achando que não vai ser professor, raríssimos são os casos, a maioria já 
entende desde o começo do curso, a gente deixa isso muito claro e nunca tivemos esse problema de 
não querer ser professor, pouquíssimos casos. 

A universidade ainda é referência na 
região.  
 
Maior parte dos alunos se mantém 
no trabalho com educação após 
formarem-se. O que denota 
contribuição da universidade para o 
panorama educacional na região do 
ABC.    
 
Egressos dão continuidade aos 
estudos na área da Educação.  

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2017). 
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QUADRO 34 – PANORAMA ATUAL DAS LICENCIATURAS NA UMESP  

QUAL O PANORAMA DAS LICENCIATURAS HOJE NA UMESP? 
EXPLICITAÇÃO 

DOS SIGNIFICADOS 

VERA Eu acho que estamos num momento cujo panorama é de crescimento das licenciaturas, até pelo 
próprio crescimento da EaD também. Estamos crescendo nas segundas licenciaturas. Agora com a 
abertura dos novos polos e com uma divulgação adequada, a gente pode avançar bastante, então, eu 
diria que a gente tem todas as condições de fortalecer as licenciaturas e não só as licenciaturas do 
Programa. 

Crescimento das licenciaturas nas 
duas modalidades (presencial e EaD). 

WESLEY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois desses anos de êxito do Programa, o panorama deveria ser inserir todas as licenciaturas no 
Programa, e ter a ousadia de oferecer outras. Eu penso que essa Universidade deveria, 
urgentemente, inserir Ciências Sociais, Letras e ousar em, quem sabe, História e outras áreas 
importantes para ampliar a colaboração na formação de professores. É verdade que o que a gente 
escuta a respeito de falta de professor é um pouco fantasiosa, a gente ouve dizer que falta professor, 
mas não falta professor, nós temos professor para todas as áreas, talvez Física, seja uma área que não 
tem gente formada e habilitada para dar aula, o que não temos é gente interessada pela docência, é 
gente que, de fato, se forma e tem coragem de ir para a escola.  
É com o programa de licenciaturas, tal como ele se configura, que se cria gente com coragem de 
enfrentar a escola. Eu acho que esse é um elemento interessante: muitas formações pedagógicas, 
com postos distantes da escola, postos que são inábeis em trazer para dentro da Universidade as 
questões da comunidade, e não colocam os seus interessados em uma ação minimamente adequada 
para trazer as coisas da escola. Então, eu acho que a nossa Universidade, nesses aspectos, inclui a 
questão, e claro, sem conhecer as outras, tem gente fazendo com excelência também, mas a questão 
de inserir Libras, a questão de pensar a formação de ensino a distância, ainda que seja por exigência 
do MEC, mas a questão de nós termos um pensamento africano e indígena, insistir na Sociologia da 
Educação e na Filosofia da Educação, dentre outros temas das políticas educacionais, da gestão 
escolar e insistir na presença destes temas, fazendo sempre essa articulação nas teorias com a 
experiência contemporânea, você cria gente que conhece um pouco melhor a escola e quando chega 
lá não é sobressaltado, quando chega lá não é assombrada por uma realidade que estava muito 
distante da sua formação. Então, a gente forma gente que tem coragem de enfrentar a sala de aula e 
eu acho que esse deveria ser o panorama da Universidade. Porém, nesse momento não me parece 
que esse panorama seja exequível, por um lado, há uma desculpa da nossa condição financeira para 
fazer isso, em que pese de novo que não há, até a ampliação do Programa vai dar prejuízo para a 
Universidade, em segundo lugar, eu acho que nós estamos em um momento de cansaços, as pessoas 
estão desacreditadas nos projetos da universidade e as pessoas que poderiam propor esses novos 

Êxito, sucesso e necessidade de 
fortalecimento do programa 
trazendo todas as licenciaturas da 
Instituição e criando novos cursos de 
licenciatura. 

Mito da falta de professor ou 
coragem da docência.  

Formação oferecida pelo PIL é 
ousada para os nossos tempos, 
articulando a teoria com a 
complexidade dos nossos tempos. 
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WESLEY cursos, não os propõem talvez por descrédito em relação a que o projeto seja acolhido, de que haja, 
de fato, coragem em encará-lo. Eu também acho que temos um problema de espaço físico, aqui na 
Universidade, para esse tipo de programa, você teria que ter muito mais auditórios, sala de aulas 
maiores, ainda que se criassem muito mais subturmas, como a que a gente faz hoje. É clara uma 
inevitável preferência que se vai fazer para os cursos que possam ser mais rentáveis, talvez como um 
curso de Direito, de Administração, que atraem muita gente e têm uma mensalidade altíssima, 
porque talvez não tenham custo tão mais elevado como das licenciaturas, o curso de Direito, além de 
professores, tem o escritório jurídico e uma sala de júri, que a Universidade tem. Eu não sei o custo 
desse escritório jurídico, mas eu não sei se era tanto assim o custo. Então, acho que por esses 
elementos, e panorama que eu desejaria talvez ele não se dê, mas eu acho que é um pouco da nossa 
tarefa encontrar forças, ânimo para essa proposta de ampliar o oferecimento de outros cursos de 
licenciatura, porque isso combina com a nossa formação, nós já temos uma experiência que mostra 
que isso já tem êxito e eu acho que a gente dá uma excelente contribuição para a comunidade, 
oferecendo, não sei se os melhores profissionais, mas, pelo menos, gente que cria gosto, que tem 
gosto pela escola, que tem gosto pelas crianças e que entra lá sem temor de viver as escolas, sabe das 
suas ambiguidades, mas sabe também das suas possibilidades. 

ROSEMEIRE Eu acho que elas são bem vistas e tendem a crescer, estamos crescendo no EAD, mas eu acho que a 
força volta a existir, força para crescimento teria que ser todos eles dentro do Programa de Incentivo 
as Licenciaturas, por quê? Porque ainda existe uma barreira para os alunos fazerem a licenciatura, 
tirando Pedagogia, porque acho que o perfil é diferente nas demais licenciaturas. Ainda ser professor 
de Matemática, talvez, ainda esteja muito relacionado com o bacharelado, na Filosofia já não tenho 
tanta certeza assim, o filosofo bacharel parece que tem a mesma força que tem um professor, que é a 
licenciatura, não tem tanta diferença assim, mas na Educação Física eles enfrentam o mesmo 
problema, então, na Educação Física eles oferecem o bacharelado, o ingresso inicial é pelo 
bacharelado, que é a atratividade e depois eles complementam com a licenciatura, e a gente sabe 
que a empregabilidade maior esta na Educação, a empregabilidade é muito alta, não falta trabalho, 
então, pela empregabilidade na Educação, como existe isso, nós temos que ter bons profissionais 
dentro da Educação. Para formar bons profissionais você tem que assumir que são cursos que não 
vão ter o ingresso de 100 alunos como acontece em Direito, em Administração, tem que ter um olhar 
diferenciado, mas temos que assumir que temos que ter uma participação social muito grande na 
formação. 

Licenciaturas fortalecidas pelo PIL. 

Para fortalecimento maior do 
programa, trazer as outras 
licenciaturas. 

DÉBORA 

 

Eu acho que o programa está consolidado, eu acho que eles deveriam inserir outras licenciaturas, no 
programa, eu acho que não tem um problema de captação, mesmo nessa época de crise. Por mais 
baixa que esteja a procura, por exemplo, o meu curso talvez seja um dos que tenha menor procura, 

Programa consolidado. Incluir as 
outras licenciaturas no Programa. 
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DÉBORA mas a gente ter ainda 30/35 alunos que se matriculam, coisa que os outros cursos que têm 80 vagas 
conseguiram nem 1/5 do que precisaria, então, conseguimos mais da metade do número de alunos, 
mesmo nessa época de crise, então, eu acho que é um programa que está consolidado. Eu não 
consigo enxergar o que vem no futuro, já que se mudou de gestão, não sei qual o olhar da nova 
gestão, mas eu acho que institucionalmente, para as outras escolas, para os outros cursos, que 
estamos bem, é um panorama positivo, está bem consolidado, mas, eu acho que deveria se abrir para 
as outras licenciaturas, principalmente Letras, faz muita falta no programa, porque está junto com a 
gente, é área comum, base para todo mundo, faz falta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2017). 
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QUADRO 35 – MECANISMOS DE FORTALECIMENTO DO PIL  

A INSTITUIÇÃO TEM PENSADO EM MECANISMOS DE FORTALECIMENTO DESSE PROGRAMA? PORQUE ELE FOI 
CRIADO E GESTADO NO MOMENTO QUE EU DIRIA DE MATURIDADE. E, AÍ, EU PERGUNTO, SERÁ QUE NÃO 
SERIA O MOMENTO DE ANALISAR E PENSAR EM ELEMENTOS QUE O FORTALEÇAM? 

EXPLICITAÇÃO 
DOS SIGNIFICADOS 

VERA Então, eu estou esperando que isso possa vir no PDI. Estamos sistematizando a participação da 
comunidade institucional para construção do PDI. Acho que tem que ser uma política institucional para 
reavaliar e aperfeiçoar o Programa Institucional das Licenciaturas, eu acho que deve ser sempre contínuo. 
Estamos, assim, entendendo que nesse PDI vai ser o plano de governo para os próximos anos e esse 
aspecto deve ser contemplado. Inclusive, veio uma ideia da área da Educação que eu achei muito legal: a 
proposta da escola-escola, que eu acho que veio de alguém da pós-graduação, um espaço em que possam 
estar lá para compartilhar as suas experiências, as suas melhores práticas, então, para ter isso, essa 
socialização, e até gerar uma pesquisa, eu entendo que é uma forma de fortalecimento do Programa. 

Novo PDI para fortalecimento da 
política institucional para as 
licenciaturas. 

“Plano de governo” para os 
próximos anos. 

Espaço de compartilhamento de 
experiências pedagógicas na 
“escola”. 

ROSELI Tem uma coisa aí que tem algum custo, que eu acho que seria uma coisa que tentamos fazer, de existirem 
encontros entre os docentes da graduação e da pós. A gente talvez ter colóquios formativos que poderia 
até fazer em colaboração com a pós e que emitisse certificado, porque nós podemos também emitir 
certificados, porque daí é um jeito de você oferecer, também para os professores, algo mais e, sobretudo, 
não como aula, seria mesmo você dialogar, ter esse espaço mais formalizado. Eu acho que seria isso 
mesmo, poderia sim, aquilo que eu digo, teria um custo, por exemplo, vamos supor, poderia ter um 
revezamento de alguns docentes da pós para trabalhar, mas também trocar muito não cria vínculo, às 
vezes, trazer alguém de fora também, criar mesmo uma sistemática, eu acho que a gente sugerir não 
ofende. Eu acho que o seu papel será inclusive esse também. 

Integração sistemática de 
docentes da graduação com a 
pós-graduação – colóquios 
formativos para construção de 
novos conhecimentos na área da 
Educação. 

WESLEY 

 

 

 

 

Sugestões? A primeira, embora eu saiba que isso é sensível para a Universidade, é rever as condições do 
trabalho desses docentes, e também dos Núcleos Comuns, é preciso, no caso de manter as turmas 
grandes como nós temos, até por questões financeiras, de otimização dos espaços, é preciso que se pense 
em uma condição de trabalho melhor para esses professores, para que eles tenham mais horas atribuídas 
fora de sala de aula para cuidar dessa quantidade de alunos, a fim de garantir a qualidade pedagógica, 
para que, de fato, ele possa corrigir os instrumentos de avaliação com um grau de detalhamento que hoje 
nenhum docente que trabalhe em Módulo Comum consegue fazer, pelo menos não sem acabar com a sua 
saúde, sem avançar naquilo que, de fato, ele recebe por hora de trabalho e também favorecer a própria 
ideia de modulo. Eu acho que esse é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto que a Universidade 

Rever condições de trabalho dos 
docentes (resistir à precarização 
do trabalho institucionalizada no 
capitalismo global). 
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WESLEY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deveria ter, é pensar no espaço físico, de fato, em função de módulos, então, nós precisamos criar 
espaços, talvez, circulares, pensar em salas que possam organizar em outros módulos e não como em sala 
de aula, nós precisamos de outra estrutura tecnológica. Existem escolas públicas que vão substituindo 
alguns laboratórios de Informática por tablets ou por notebooks, coloca aquilo em um armário e, quando 
precisar, tira de lá abre, liga, usa e devolve para o armário, de modo que toda sala de aula é um 
laboratório de Informática, por exemplo, também pensar em um espaço físico para que ela esteja 
coerente com a ideia de modulo, convivência, de compartilhamento, etc. A gente espera que um novo 
sistema de gestão acadêmica possa vencer isso e nós precisamos de um sistema de gestão acadêmica que 
incorpore o modulo de uma forma adequada, então, a organização do SIGA, a feitura do espaço físico e 
dos horários é algo absolutamente inaceitável, as dificuldades que nós temos, estruturais, como a 
formação das turmas, é uma coisa que não podemos mais conviver com isso desse jeito. Eu penso que 
essas são as soluções mais imediatas que eu daria, e pensar nos elementos estruturais, o espaço físico, o 
acesso aos recursos tecnológicos e ousar na condição do trabalho docente. Eu penso que a Universidade 
conheça isso como um valor, mas eu penso nisso como melhorar e muito a qualidade do que se tem, 
entre aspas, “como produto”. No fim de cada semestre, se nas condições que nós temos, nós já temos 
visto coisas belíssimas, e a mostra pedagógica é um exemplo disso, das coisas maravilhosas que esses 
alunos fazem e o fazem sob as tutelas das proposições docentes, das ideias docentes também, claro a 
genialidade do aluno que está lá, a coragem deles de aceitar nossas provocações e, se nessas condições 
pode-se encontrar coisas assim, eu imagino que se tivéssemos mais tempo, nós teríamos condições de 
pensar nos Módulos Comuns com mais ousadia, com outras estratégias pedagógicas, que seriam até 
capazes de enfrentar o número de pessoas por sala, porque nós temos uma metodologia pensada para 
um grupo pequeno, nós temos uma ideia de docência baseada em um número pequeno de alunos e se 
tivéssemos o nosso tempo para pensar, nós criaríamos estratégias e metodologias para lidar com grupos 
maiores, nós teríamos tempo para pensar, afinal de contas, em como que é ensinar esse elemento 
pedagógico para 200, para 100, mas não temos tempo para pensar nisso, então, a gente diz: “Para 200 
não dá para dar aula, porque as nossas ferramentas lidam com essa condição”, e eu não digo isso porque 
eu queira turma de 200, eu não acho que seja adequado turmas de 200, eu só acho que se a gente tivesse 
tempo, nós poderíamos enfrentar esse e tantos outros problemas de um modo mais adequado. Eu acho 
que isso seria um lugar muito interessante para se apresentar à Universidade soluções, caso ela não tenha 
coragem de dar um passo para trás, de qualificar a ideia de módulos na Universidade, mas isso passa por 
uma coragem institucional de reconhecer que isso se faz com investimento no professor, não vai se fazer 
isso pedindo boa vontade dos professores, pelo menos não mais nesse cenário em que as pessoas estão 
entristecidas, em que as pessoas estão desacreditadas, como eu dizia há pouco no Projeto Institucional. Já 
se foi a época em que as pessoas estavam aqui também por paixão, hoje elas estão aqui pelos seus 

Dar estrutura de trabalho, 
especialmente, nos Módulos de 
Núcleo Comum para garantia da 
qualidade formativa do Programa. 

Fortalecimento da ideia de 
módulo (integração de conteúdos 
e interdisciplinaridade).  

Estrutura: 

Cuidar do espaço físico, pensando 
no conceito do módulo. 

Sistema acadêmico que 
contemple o conceito de módulo. 

Aporte tecnológico. 

Investir no professor. 

Retomar o projeto da 
Universidade. 
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WESLEY problemas, por um zelo pela docência, por um respeito que têm pelos seus coordenadores, mas eu não 
diria que todas elas estão aqui porque confiam no processo da Universidade, porque estão empolgadas 
com os projetos da Universidade, isso é ser reconquistado, eu acho. 

ROSEMEIRE O fortalecimento, eu volto a repetir, agregando mais as novas e outras licenciaturas. Isso irá fortalecer não 
só o Programa, mas fortalece as licenciaturas dentro da Instituição, mostra que a Metodista tem uma 
preocupação social com a Educação e com a formação docente, independente de ter uma forte alta ou 
não de alunos para esses cursos. Eu acho que existe um movimento muito grande da sociedade com a 
Educação, o Estado está fazendo, cobrando resultados, a gente sabe que uma sociedade sem Educação 
não vai para a frente, a gente está vendo e talvez já tenha até chegado ao fundo do poço e agora precisa 
ter uma formação ética, uma formação boa na Educação Básica e precisamos de bons professores, então, 
os bons professores sendo valorizados, a Universidade valorizando a licenciatura, mostrando as 
possibilidades da Educação, esse é o caminho. 

Inclusão de novas licenciaturas 
para fortalecimento do Programa.  

Licenciatura – Formação ética. 
Resgate da Educação humana 
como um fim. 

DÉBORA Eu acho que essa questão de inserir outras licenciaturas, vai fortalecer. Um laboratório único de ensino 
para todas as licenciaturas, eu não sei, nunca cheguei a pensar. 

Pesquisadora: Lá no comecinho da entrevista, você chegou a citar que seria interessante uma forma 
diferenciada de divulgação para a captação dos alunos? 

Nossa, isso com certeza, institucionalmente deveria ter uma divulgação muito maior do programa, eu 
acho que captaria muito mais alunos, com certeza. Outra coisa e foram os alunos que deram essa 
sugestão, foi naquele dia que a gente passou os questionários de PDI, eles falaram para a gente fazer uma 
parceria com o colégio e de fazer projetos no colégio, por exemplo, faz um projeto integrado e aplica no 
colégio. 

Inserção de outras licenciaturas 
no Programa. 

Melhor divulgação do Programa. 

Mudanças na estratégia de 
captação de alunos. 

Parceria com o colégio (retomada 
da ideia de residência 
pedagógica). 

 

 

 

 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2017). 
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QUADRO 36 – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA FRENTE AO PIL  

QUANTO À SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DA INSTITUIÇÃO FRENTE AO PROGRAMA DAS LICENCIATURAS, 
COMO ESTA QUESTÃO TEM SIDO TRATADA PELA REDE METODISTA? 

EXPLICITAÇÃO 
DOS SIGNIFICADOS 

VERA Não temos os relatórios, mas devemos ter em breve. Pelo que observamos, ele é muito mais sustentável 
agora do que quando começou. É lógico que o da Pedagogia, por abarcar o maior número de alunos, 
acaba dando uma carga significativa, mas já não tenho dúvida, assim não precisa mais de um subsídio tão 
grande como tinha no início, então, eu acho que ele está caminhando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A hipótese é que o PIL se sustenta 
economicamente, considerando o 
apoio do curso de Pedagogia que 
tem maior número de alunos. 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2017). 
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QUADRO 37 – INICIATIVAS PARA CAPTAÇÃO DE ALUNOS PARA O PIL  

O QUE A UNIVERSIDADE TEM FEITO PARA CAPTAÇÃO DE ALUNO PARA AS LICENCIATURAS? 
EXPLICITAÇÃO 

DOS SIGNIFICADOS 

VERA Não existe uma captação específica para as licenciaturas, ela é geral para todos os cursos da 
universidade. Temos solicitado que os agentes da captação divulguem os benefícios que se tem em 
relação aos programas do PIBID, dos projetos integrados, também chamando atenção para a 
precificação diferenciada, mas eu entendo que a gente deveria melhorar nesse aspecto. Embora exista 
uma solicitação das coordenações para uma captação de alunos diferenciada, eu pelo menos não 
visualizo. Não sei se agora com essa nova constituição da diretoria haverá foco em benefícios, os 
convênios para o bolsa “pra valer”, mas ainda não vejo atenção no foco no diferencial do Programa e 
sobre a qualidade para as licenciaturas. 

Não há proposta de captação 
de alunos para as licenciaturas, 
diferenciada da realizada para 
bacharelados e tecnólogos. 

WESLEY A nossa Universidade, eu acho que ela respondeu, não por sensibilidade dela, mas por teimosia nossa e 
de outras pessoas de dentro da Universidade, que reconheciam e reconhecem a importância das 
licenciaturas. Ela criou uma boa resposta. Na medida em que ela reconhece que o preço é uma coisa 
sensível, para quem se interessa pelas docências que são pessoas que vêm de camadas mais pobres da 
nossa sociedade, qualquer diferença no preço da mensalidade faz diferença e, claro, ela conseguiu com 
uma boa desculpa didático-pedagógica que a criação dos Núcleos Comuns reduziu os custos que ela 
tinha com as licenciaturas, saindo uma equação boa. Agora quando você segue olhando o Programa, a 
Universidade está fazendo pouco, ela ainda não nos deu as condições adequadas para trabalhar nos 
Módulos Comuns, seja de espaço físico, seja de um sistema capaz de entender a dinâmica própria dos 
espaços físicos. Veja as dificuldades que nós temos com o Siga, essas duas horas-aula que nós temos de 
HTPC são insuficientes para que os professores possam se encontrar com regularidade, para que, de 
fato, se possa pensar junto o seu trabalho, só que esse não é um problema só das licenciaturas do 
modulo da ideia de modulo da Universidade. Eu acho que a Universidade tem feito pouquíssimo e, se 
temos conseguido êxito no Programa de Licenciatura, acho que isso se deve à qualidade dos trabalhos 
dos docentes do curso e da percepção da qualidade desse trabalho pelo alunos que, seguramente, 
propagam a experiência que eles têm aqui. Não acho que essa quantidade de alunos que nós temos 
nos semestres se deva à divulgação que a Universidade faz do Programa de Licenciatura, eu acho que o 
mérito da Universidade é o preço, tentar manter o preço relativamente em níveis aceitáveis quando se 
pensa nos outros cursos de Filosofia, no caso. Então, a Universidade deveria investir mais nos 
elementos que caracterizam esse projeto e o projeto dela como um todo e a questão do módulo. 

Teimosia do corpo acadêmico 
na necessidade de repensar o 
oferecimento dos cursos de 
licenciatura. 

Mensalidades condizentes com 
o perfil de alunos que 
procuram as licenciaturas 
(mérito da Instituição). 

Diálogo possibilitou respostas 
criativas para enfrentamento 
da crise. 

Êxito do Programa está nas 
mãos da equipe docente e 
reconhecimento dos alunos. 

Divulgação do PIL é muito 
fraca. 
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ROSEMEIRE 

 

Tem feito o que eles fazem, mais ou menos, para todos os cursos. Tem o dia da Universidade aberta, 
onde você possibilita mostrar o trabalho que você desenvolve, então, aqui dentro a gente mostra os 
projetos que são desenvolvidos dentro da Educação, com relação à Biologia e às divulgações nas 
escolas. Eu nunca fui chamada para dar uma palestra nas escolas, para falar da profissão do professor 
de Biologia, eles chamam para falar sobre a profissão de Biólogo, então, quando a gente vai para essas 
escolas, a gente inclui a profissão docente, dentro da Biologia, mas nunca é uma palestra específica, 
então, eu também não sei como o vestibular faz o relacionamento com as escolas de Ensino Médio e 
mostra o leque de opções, então, para professor de Biologia nós nunca fomos chamados, então, eu 
acho que, nesse sentido, tem sido feito pouco de captação, o que se tem mais é a divulgação no site, 
sempre se faz os vídeos institucionais, falando sobre os cursos e isso é divulgado no YouTube, nas 
mídias, e acho que esse é o caminho, o canal que tem que ser utilizado com maior frequência, e acho 
que é o caminho mesmo que deve ser seguido, mas as palestras dentro dos colégios não vão com uma 
característica de licenciatura em Biologia, vão como o biólogo. 

Não há nenhum diferencial 
para divulgação do PIL. 

Mídias sociais como caminhos 
de divulgação do PIL. 

DÉBORA Eu acho que nada. 

Pesquisadora: Nada de diferencial?  

Nada, nem quando criou o programa, se não fossemos nós, como coordenadores brigar, por um 
folder... Eu lembro que o professor Jung era o diretor de Humanidades, na época, se não fosse ele 
brigar junto aos outros diretores, não teria saído nada, não vejo nada, como propaganda. 

Pesquisadora: Entra no portfólio como os outros cursos e não têm um diferencial? 

Poderia aproveitar muito esse diferencial, porque a gente tem muita coisa de diferente das outras e 
poderia mostrar, mas não acontece. 

Pesquisadora: Então, para você muito pouco tem sido feito? 

Não tem sido feito nada, na minha opinião, só colocam no portfólio. 
 
 
 
 
 
 
 

Não há diferencial. 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2017). 
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QUADRO 38 – FRAGILIDADES E POTENCIALIDADES OBSERVADAS NO PIL 

APÓS SEIS ANOS DE EXPERIÊNCIA DO PIL, QUAIS FRAGILIDADES E POTENCIALIDADES VOCÊ OBSERVA? 
EXPLICITAÇÃO 

DOS SIGNIFICADOS 

ROSELI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As coisas foram acontecendo e isso é interessante. Sabe quando você tem uma boa ideia, uma coisa 
que tem uma solidez, que propicia que outras coisas surjam, e que há um movimento eruptivo? Então, 
havia, num primeiro momento, uma preocupação, implantar curso novo, no meio de uma crise, salvar 
cursos que talvez a gente fosse perder. Você tinha uma preocupação quase que de sobrevivência no 
começo, mas aquilo foi ganhando uma força que o pessoal foi percebendo, e esse fato do estar junto 
também atiça, começa a perceber que era tudo de outro mundo e, ao mesmo tempo, estiveram na 
universidade. Então, o que se passa, o que existe? Eu diria que o fato de existir esse projeto, dá um solo 
muito seguro para novas inciativas, inclusive, as individuais. Antes o pessoal voltava, era confortável, e 
agora isso está confortável, tem uma compreensão, já tem um movimento de colaboração e é muito 
positivo. Quando o pessoal da Administração Superior pensou em fazer, eles tinham uma perspectiva 
e, sinceramente, ele ultrapassou o que eles pensavam, porque ultrapassou o que se esperava, essa é a 
sensação que eu tenho. Porque eu me lembro de quando eu explicava para o professor Márcio a 
questão do PIBID e do PARFOR, mas, principalmente, do PIBID, ele ficava receoso, achando que haveria 
[complicações] pelos problemas financeiros da Instituição, e eu explicava que isso não teria problema, 
porque a bolsa iria direto para o aluno, não era um dinheiro que ia entrar para a gente, isso não tem 
impedimento, e o que eu alegava para ele era que isso era importante, nesse contexto, porque nós 
faríamos uma união maior com a graduação e a pós-graduação, os alunos seriam atendidos dentro das 
escolas. Mas como uma coisa como essa não era prevista, era difícil para ele, às vezes, entender, mas 
quando a coisa deu certo, foi assim, sabe? Foi, de fato, isso aí, acho que foi feliz, que a professora Vera 
tenha verbalizado, pois foi essa sensação que eu tive de que eles foram positivamente surpreendidos, 
eles esperavam bastante, teve gesto usado, mas não que a coisa fosse... Isso é bom para ver até o 
ponto de vista de quando a gente pensa de políticas públicas, às vezes, o gesto muito pequeno pode 
dar impacto. Acho interessante isso, e acho também, que nunca se chegou a fazer essa avaliação, 
porque a gente está correndo tanto, tanto problema, e esse movimento de restrição acabou 
impedindo que se apreciasse adequadamente o que foi feito, e isso eu acho, assim, uma pena enorme, 
porque do jeito que você falou que as pessoas estavam ficando desanimadas, de repente aquilo 
levanta, poder visibilizar, porque não é banal, primeira coisa não é banal, segunda coisa é que assim 
não é algo que ocorre e pronto, não, porque você vê que não abaixou esse espirito, você sabe que é 
uma coisa, quando a Bernardete Gatti esteve aqui para fazer uma palestra para o PIBID, que lotou o 
salão nobre, então, depois eu a levei para casa, e eu achando naquele tempo a ela estava com 71 anos, 
então, eu achando que ela fosse querer ficar mais quietinha no carro, ela estava com a adrenalina tão 

Movimento eruptivo a partir 
das boas ideias. 
 
Construção coletiva fortalecida 
pelo sentimento de pertença, o 
que amplia o nível de 
envolvimento do grupo. 
 
Entusiasmo de todos os 
envolvidos no Programa. 
 
Fragilidade é a não inclusão dos 
demais cursos de licenciatura. 
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ROSELI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alta e falando: “Mas Roseli isso é uma maravilha, mas olha isso aqui, mas olha que lindo”, porque ela 
avaliou o PIBID em todo o Brasil, e ela falou que isso é uma coisa impressionante, por que ela visitou o 
pessoal e os trabalhos, então, a gente não pode deixar que essas coisas sejam tratadas como se fossem 
nada, não é assim. Acho que precisaria ter...  Eu lembro que o Jung se entusiasmou, o Nicanor também, 
então, isso é bom, bom demais, porque são pessoas que estão com a gente, então, isso dá esse gosto, 
mas tem uma coisa dessa visão institucional e de perder, que eu acho, esse sentido maior, porque é o 
sentido social, porque a gente está formando aqui, porque o pessoal está fazendo um concurso por aí e 
estão sendo aprovados, e nossa é uma coisa assim bonita mesmo, e a gente tem muita gente boa se 
dedicando, trabalhando, então, para isso será muito bom de você escrever e sistematizar. Uma coisa 
que na época eu cheguei a conversar, com a professora Vera, que era o fato de Letras não ter entrado 
e isso foi uma coisa que eu acho que você precisa registrar, porque tem que ser dito, eu achei uma 
pena isso e, na época, eu conversei com ela e ela falou, assim, qual você tiraria e eu falei na hora 
nenhuma, não pode tirar, só que... 

Pesquisadora: Todos os coordenadores, sem exceção disseram a mesma coisa, que o curso de Letras 
deveria fazer parte do PIL? 

E isso é muito importante para a sua pesquisa, porque o curso de Letras, e isso eu cheguei a falar para 
a professora Vera, porque Pedagogia, obviamente que é nuclear, daí você tem Matemática e Letras, 
Português, como alguma coisa assim é muito importante e você tem a Matemática, ela tem um pouco 
uma coisa mais transversal com Português, Pedagogia, Ciências Biológicas e essa conversa que as áreas 
e a Filosofia, Letras, então, você tinha ali e eu falei para a professora Vera que eu não tiraria nenhuma, 
pelo contrário, eu falei precisa incluir, então, eu acho que essa foi uma decisão não adequadamente 
pensada na época, talvez alguma premência no sentido de se imaginar quais os cursos que estavam 
com mais alunos e foi uma pena, você sabe que eu acho que teria consolidado Letras. 

Pesquisadora: Eu também acho, porque a gente tem um programa de bacharelado, a gente tem 
corpo docente, tem uma estrutura, já existe um projeto pedagógico aprovado, avaliado pelo MEC. 

E tem essa questão, porque os professores de Letras, eles atuam em todos os cursos. 

Pesquisadora: Inclusive nos Núcleos Comuns. 

Isso realmente eu achei uma pena na época, que ia sair uma proposta de projetos da CAPES que abriu 
um edital, mas era só para quem tivesse Português, e assim eu ficava procurando as coisas, e eu 
também sinto que essas pessoas que chegaram agora não conseguirão compreender essa construção 
histórica que a gente fez, no sentido de Instituição, eu estava mais preocupada, por exemplo, de que a 
gente pudesse construir essa nossa articulação de pós-graduação, ensino público, comunidade, e assim 
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ROSELI do Português, não teve como entrar, porque sabe, você vê no PIBID, o pessoal ficou um pouco, depois 
acabou o curso. Uma coisa para as suas considerações finais, como recomendação você pode colocar, 
porque cabe nas suas considerações finais, porque você pode ter liberdade para escrever suas 
propostas e soluções, você poderia escrever que sempre é tempo. 

ROSEMEIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A primeira fragilidade foi a gente ter colocado Núcleos Comuns no início do curso e hoje nós já 
separamos. Eu acho que isso descaracterizou um pouco os diferentes cursos e os alunos, eu acho que 
se perderam um pouco no reconhecimento do professor de Filosofia, do professor de Matemática, do 
professor de Biologia. Isso na reformulação nós já conseguimos acertar, então, isso é uma fragilidade. A 
segunda fragilidade é trabalhar com salas tão grandes, então, se nós temos a proposta de formar 
professores com um viés tão grande, com uma diversidade tão grande de formas de aprendizado, é 
impossível a gente trabalhar com salas com 150 alunos. O professor não dá conta de mostrar toda a 
potencialidade que o professor tem no aprendizado, ele acaba dando palestras, desconhecendo até 
mesmo a própria turma, então, isso é outro ponto que, em algum momento, a gente vai ter que rever 
como trabalhar, é impossível. Talvez um caminho, algumas aulas teóricas com temas maiores e depois 
turmas divididas para trabalhar as necessidades do aprendizado, diferentes técnicas de ensino na 
didática, isso será um dialogo que a gente terá que construir, eu acho que nós já temos seis anos de 
aprendizado desse Programa, nós já sabemos quais são os pontos frágeis, e acho que o dialogo tem 
que ser a partir de agora com a Instituição. É um programa que se sustenta, tem um diferencial, 
mostrou a cara das licenciaturas dentro da Instituição, agora nós temos que aprimorar o Programa, e o 
aprimoramento talvez passe por isso, tem momento que as turmas são divididas como acontece com, 
por exemplo, as aulas de Informática, que o professor trabalha com turmas menores. Agora se nós 
queremos formar professores e justamente nos módulos da formação docente, o professor não 
consegue trabalhar a especificidade, então, temos que rever, eu acho que agora é o momento da 
revisão disso, então, a primeira revisão nós conseguimos fazer, de tirar aquela carga tão pesada logo 
no início do curso. Eu acho que a segunda revisão agora é ter as especificidades dentro dos módulos do 
Núcleo Comum que são específicos da formação de professores e o professor ter o momento e ter 
turmas de 120, mas em alguns momentos trabalhar com turmas menores de 30/40 alunos. 

Pesquisadora: E potencialidades, o que você observa? 

A maior potencialidade é você, de fato, fazer a diferença na sociedade. Eu acho que a gente assumir 
que a Educação é a base da sociedade e a Instituição assumir que esse é um papel dela de formar 
professores, esse é o caminho, essa é a maior potencialidade. Você vê que apesar das dificuldades que 
a gente encontra com os alunos, eles querem ser bacharéis. Nós, ao longo do curso, conseguimos 
mostrar qual a importância do papel social do professor e, isso daí, a gente não pode negar, que a 

Como fragilidade, muitos 
Módulos de Núcleo Comum 
concentrados no início dos 
cursos, o que retardou a 
identificação com o curso 
escolhido. 

Identidade profissional com a 
área escolhida. 

Salas muito numerosas obrigam 
aulas-palestras, o que dificulta 
a construção de vínculos. 

Potencialidades do programa 
estão relacionadas à 
construção da identidade 
docente e a consciência do 
papel social da Educação. 

Retomada de cursos extintos, 
ou quase fechando, foi outra 
potencialidade do Programa. 
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ROSEMEIRE gente consegue dentro do curso e está sendo possibilitado também por esse Programa. 

Pesquisadora: Construção da identidade docente, acho que isso o Programa fortalece. 

Também concordo. Se não fosse o Programa, provavelmente a gente não conseguiria, não teria mais o 
curso, então, se nós temos a manutenção desse curso, isso se deve ao Programa. Por outro lado, o 
programa devolve para a sociedade uma formação diferenciada para o professor. Eu tenho alunos do 
curso que já se formaram, são professores de outras áreas que vieram fazer o presencial e eles 
colocam justamente isso, que a formação que a Metodista dá para a formação docente é totalmente 
diferenciada e muito, pelo menos, dois casos vieram por conta disso. 

DÉBORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu acho que o ganho são esses que temos falado da questão da troca, o da perda eu acho que, no 
momento que a gente criou os cursos de três anos, a perda foi nessa questão de ter muito Núcleo 
Comum no começo, então, isso acabou concentrado uma perda no sentido de motivação, mas não que 
os alunos desistiram do curso. Eu não tive nenhum caso de aluno que desistiu por causa disso, e o 
ganho da evasão que se tornou menor, agora que a gente vai ver como vai ser. Eu acho que agora terá 
uma evasão maior, porque o número de reprovação... Porque antes os alunos ficavam retidos só no 
quarto período. 

Pesquisadora: Por que tinha uma carga maior de específico? 

De Núcleo Comum? Então, eles passavam no Núcleo Comum e reprovavam no específico e até o 
quarto, mesmo reprovado em todos os específicos, ele ia até o quarto, agora não mais, com uma carga, 
por semestre, diminuiu, então, eles vão ficar retidos no segundo. Então, no segundo período já vai ter 
aluno que não vai mais continuar, isso normalmente é o motivo de evasão, que se o aluno fica retido, 
ele acaba desistindo do curso, mudando de curso, como é muito cedo, comparando com o curso de 4 
anos, no segundo você está no primeiro ano ainda, então, vai ter muita troca de curso, eu acho que 
isso vai acontecer bastante. 

Pesquisadora: Então, para o seu curso pode ser que não tenha sido uma boa ideia distribuir os 
núcleos comuns. 

Isso! Eu não tinha perda nenhuma, de conteúdo eu não tive perda, porque a gente conseguiu distribuir 
os conteúdos dentro da matriz, agora a gente conseguiu espaçar mais, dar mais tempo para o aluno 
respirar, a única coisa é que era muito corrido, era um curso puxado. Quando era 3 anos, a gente dava 
tudo de Matemática que precisava, que estava na diretriz a gente dava, mas era um curso pauleira, 
bem difícil de acompanhar, porque era muito conteúdo semestralmente. Agora, com um ano a mais, a 
gente conseguiu fazer a diferença nessa questão, mas eu acho que terá uma evasão maior nesse 

Fragilidade: muitos Módulos de 
Núcleo Comum concentrados 
no início do curso prejudicaram 
o interesse dos alunos que 
queriam contato com os 
conteúdos específicos do curso 
escolhido. 
 
Potencialidade: diminuição da 
evasão devido aos Módulos de 
Núcleo Comum. 
 
O que é contraditório.  
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DÉBORA sentido, porque os alunos vão começar a reprovar, vai ficar retido no segundo semestre, já não vai 
poder continuar, então, acho que isso será um diferencial que a gente vai ter nesse currículo novo de 4 
anos. Os alunos estão vendo Matemática desde o começo e começa também a ficar mais pesado, e 
terão que estudar muito e muitos não têm muito tempo. 

Pesquisadora: Porque agora, cada semestre tem um Módulo Comum e dois Específicos. 

Dois até três. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2017). 
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APÊNDICE 10 

QUADROS COMPARATIVOS DE RESPOSTAS PARA AS QUESTÕES VOLTADAS PARA OS ELEMENTOS 

PEDAGÓGICOS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DAS LICENCIATURAS 

 
 

 QUADRO 39 – MOTIVAÇÃO PARA CRIAÇÃO DO COMITÊ DAS LICENCIATURAS 

O QUE MOTIVOU A CRIAÇÃO DO COMITÊ DAS LICENCIATURAS? 
EXPLICITAÇÃO 

DOS SIGNIFICADOS 

VERA Foi justamente quando a reitoria começou a perceber os números de inscritos para o vestibular e os 
matriculados. Cada diretor acompanhava os números das licenciaturas e traziam essas angústias. É lógico que o 
professor Elydio, num grau maior, porque ele tinha Letras e Pedagogia... Eu tinha Biologia, outro colega a 
Filosofia, na área de Exatas tinha Matemática. Foi isso que levou à criação do comitê. A política que a gente 
trabalha é de uma forma colegiada, então, houve um comitê, um colegiado para avaliar e trazer propostas. Foi 
um trabalho conjunto com a avaliação institucional. Ela trazia as informações, então, foi um trabalho bem 
complexo. 

Diminuição da procura dos 
cursos de licenciatura.  

Angústia na leitura dos 
números de inscritos e 
matriculados. 

ROSELI Não participou desse processo.  

WESLEY Não participou desse processo.  

ROSEMEIRE No enfrentamento da crise começamos a ter fóruns dos coordenadores de licenciatura, inicialmente discutindo 
temas da Educação, até com palestrantes externos, que vieram falar sobre o que estava acontecendo, as 
mudanças que viriam na Educação e, a partir daí, os professores coordenadores de licenciatura começaram a se 
reunir e, dentro desse fórum, se levantou muito a preocupação do fechamento de cursos de licenciatura, já 
tinha sido, estava fechando o curso de Matemática, o curso de Filosofia, o curso, se não me engano, de Ciências 
Sociais também estava quase fechando, o curso de Biologia também estava com problemas e fomos para a 
noite. Foi nesse período de discussão, nós fomos para manter o curso de Educação Física, que mudou o projeto 
pedagógico com a entrada pelo bacharelado e depois pela licenciatura, o vestibular interno para licenciatura 
para conseguir manter esses cursos, então, a angústia dos coordenadores de licenciatura com o fechamento 
desses cursos foi o que motivou o Comitê. 

Disposição institucional para 
enfrentamento da crise. 

Discussões colegiadas para 
enfrentamento da crise das 
licenciaturas na UMESP.  

DÉBORA Não participou desse processo.  
Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2017). 
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QUADRO 40 – CRITÉRIOS PARA FORMAÇÃO DO COMITÊ DAS LICENCIATURAS 

QUAIS OS CRITÉRIOS PARA FORMAÇÃO DO COMITÊ DAS LICENCIATURAS 
EXPLICITAÇÃO 

DOS SIGNIFICADOS 

VERA Na realidade, foram convidadas todas as áreas que tinham cursos de licenciaturas, então, eu lembro que, 
naquela época, entramos por conta disso, porque tínhamos a Biologia, que era integrado bacharelado e 
licenciatura, mas foi isso, para que todas as licenciaturas estivessem representadas. Esse foi o critério. 

Convocação de todas as áreas 
envolvidas com as 
licenciaturas. 

ROSELI Não participou desse processo.  

WESLEY Não participou desse processo.  

ROSEMEIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nós começamos com fórum dos coordenadores de licenciatura, então, da mesma forma que existiram só os 
coordenadores, não sei de quem partiu a ideia, mas começamos a ter fóruns dos coordenadores de 
licenciatura, inicialmente discutindo temas da Educação, até com palestrantes externos, que vieram falar sobre 
o que estava acontecendo, as mudanças que viriam na Educação e, a partir daí, os professores coordenadores 
de licenciatura começaram a se reunir, e dentro desse fórum, se levantou muito a preocupação do fechamento 
de cursos de licenciatura, já tinha sido, estava fechando o curso de Matemática, o curso de Filosofia, o curso, se 
não me engano, de Ciências Sociais também estava quase fechando, o curso de Biologia também estava com 
problemas e fomos para noite. Foi nesse período de discussão, nós fomos para manter o curso de Educação 
Física, que mudou o projeto pedagógico com a entrada pelo bacharelado e depois pela licenciatura, o vestibular 
interno para licenciatura para conseguir manter esses cursos, então, a angústia dos coordenadores de 
licenciatura com o fechamento desses cursos foi o que motivou o comitê, que depois das reuniões, veio a 
redigir as diretrizes para os cursos de licenciatura e o Programa de Incentivo as Licenciaturas, mas eles partem 
desse fórum de todos os coordenadores dos cursos das licenciaturas da Metodista, se preocupavam 
justamente com o fechamento desses cursos, o que fazer? A discussão de como ser mais atrativo, que 
possibilitaria o ingresso de alunos, mas sempre com esse problema, com a própria Educação que passava por 
um momento que não tinha tantos programas de incentivo e, depois, ao longo do tempo, o próprio Governo 
começou a ter. Então, veio o Programa de Licenciaturas Internacionais, que era um programa de intercambio 
exclusivo para alunos de licenciaturas, também uma estratégia do Governo de incentivar os cursos de 
licenciaturas, o PIBID que é um diferencial muito grande, então, diferente do PIBIC que já existia, você tem um 
resultado imediato de mudança na escola, o professor de escola pública se sente valorizado dentro desse 
programa, ele consegue mudar a sua prática, os alunos, futuros professores se sentem motivados e conseguem 
verificar que existe possibilidade de mudança, ele tira aquela visão distorcida que se tem de Educação, 
enquanto aluno, e ele percebe que ele tem um papel fundamental de mudança do que ele era ruim, mas vê as 
possibilidades de mudança de uma educação, de fato, efetiva e de formação cidadã, de formação de 
aprendizado. Então, eu acho que, lógico que a gente não tira a discussão do PIBID, mas você tinha todo o 

Criação do Fórum das 
Licenciaturas. Espaço de 
encontro para discussões 
comuns aos cursos de 
formação docente. 

Discussão sobre as políticas 
públicas e programas de 
incentivo à formação docente. 

Confessionalidade e a 
preocupação com a formação 
docente – compromisso 
social. 
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ROSEMEIRE movimento de preocupação dos caminhos da Educação para o nosso país e tudo que está acontecendo com os 
cursos de licenciatura. Aí, durante as reuniões da comissão, se levanta a preocupação se é a Metodista que faz 
parte da Igreja Metodista e tem como seus desígnios a Educação, como ela deveria ter os cursos de 
licenciatura, se em todos os documentos, da própria Igreja está a Educação como base, então, nós não 
poderíamos agir como as outras instituições e não ter um olhar diferenciado para a licenciatura. A discussão 
desse comitê foi muito disso, como ter embasamento da importância da formação do professor, mas também 
da importância que a Metodista tem para a sociedade, da Igreja Metodista e da Universidade Metodista na 
sociedade e na formação dos professores, então, eu acho que foi muito nesse sentido as discussões. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DÉBORA Não participou desse processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2017). 
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QUADRO 41 – PERIODICIDADE DE ENCONTROS 

QUAL A PERIODICIDADE DOS ENCONTROS? 
EXPLICITAÇÃO 

DOS SIGNIFICADOS 

VERA Eu acho que, no início, pelo menos uma vez por mês. Em 2009 foi quando aconteceram os primeiros encontros. 
Eu acho que o máximo de intervalo era de uma vez por mês. Então, o documento do Programa Institucional das 
Licenciaturas foi aprovado depois um ano e meio a dois anos de discussões. Foi aprovado, porque a primeira 
turma, desde o início, foi em 2012. 

Encontros quinzenais e 
mensais. 

ROSELI Não participou desse processo.  

WESLEY Não participou desse processo.  

ROSEMEIRE Eu acho que no começo, nós fazíamos assim, a cada quinze dias ou pelo menos a cada quinze dias nós fazíamos 
esses encontros. Eu acho que chegou a fazer uma vez por semana, depois a cada quinze dias, até a gente 
estruturar, mas eu posso tentar resgatar. Mas nós tínhamos muitas reuniões. 

Quinzenais e, às vezes, 
semanais.  

DÉBORA Não participou desse processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2017). 
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QUADRO 42 – METODOLOGIA ADOTADA PELO COMITÊ DAS LICENCIATURAS NA UMESP 

 
QUAL A METODOLOGIA ADOTADA PELO COMITÊ PARA DISCUTIR OS DESAFIOS DAS 

LICENCIATURAS? 
EXPLICITAÇÃO 

DOS SIGNIFICADOS 

VERA Era assim, o professor Elydio coordenava os encontros e ele era muito especial, o que mais demorou foi 
chegar ao consenso do que era Núcleo Comum, quais eram os conteúdos comuns às licenciaturas, o que 
você precisava, independente da área, para ser professor. O comitê também organizou alguns princípios. 
Então, para chegar nisso, eu acho que foi onde teve mais discussão, mas no final teve um consenso, eu 
acho que geral. Mas eles já têm uns princípios, tipo princípios de interdisciplinaridade, que o professor 
tem que ter a visão, por quê? Porque, isso já estava sendo discutido, como é que poderia viabilizar, por 
exemplo, será que a didática é diferente independente da área... Então, isso vinha no bojo das 
discussões... Aí a gente trazia experiências, eu me lembro, na época, a coordenadora do curso de Ciências 
Biológicas trazia a experiência do trabalho com projetos, experiência da oficina das Olimpíadas de 
Matemática, então, essa questão da interdisciplinaridade gestou a ideia do Núcleo Comum. O grupo 
tinha muitas conversas, muitas conversas eram por aí. 

Pesquisadora: E a senhora lembra se existia algum tipo de metodologia para nortear essas discussões, 
frente ao desafio das licenciaturas? 

A gente já tinha alguns princípios e algumas coisas determinadas, por exemplo, carga horária mínima 
para os cursos que não poderia ser uma carga horária acima, discutíamos a viabilidade das coisas, e os 
princípios pedagógicos. Um grande desafio para a construção do projeto pedagógico. 

Pesquisadora: Então, isso ficou lá em stand-by em 2010. Ficou no forno amadurecendo. A senhora teve 
acesso à discussão numa cúpula maior? 

Eu tive acesso na reunião dos diretores para escolha dos cursos em que cada um defendeu o seu ponto 
de vista. Eu tive acesso na época com o diretor financeiro para ele entender, pois a planilha financeira 
não transmitiria o que iria acontecer, mas para ele entender e fazer a precificação dos cursos, para ele se 
convencer que valeria a pena e que o subsídio não seria algo tão absurdo. Eu acho que o parecer dele 
também foi muito importante, mas é porque a academia conseguiu convencê-lo, então, acho que isso foi 
uma conquista de algo que estava minguando, morrendo... olha aí! 

Comitê liderado pelo Coordenador 
da Pós-graduação em Educação e 
Diretor da faculdade, que tinha 
grande parte dos cursos de 
licenciatura. 
 
Discussões para construção de 
princípios de trabalho (o que havia 
de comum entre as licenciaturas, 
interdisciplinaridade). 

WESLEY Não participou desse processo.  

ROSEMEIRE 

 

Nem todos conseguiam participar sempre, então, a gente sempre estava, tinha a professora Vera, que 
estava como pró-reitora de graduação, presidindo esses encontros e o professor Elydio, que eu não tinha 
muito contato na época, também nem conhecia muito, que dava o suporte da base educacional por todo 
o seu conhecimento, experiência. Então, ele tinha esse olhar de dar, não só um olhar teórico, mas ele 

Lideranças: Pró-reitoria de 
Graduação, Coordenadora da 
Comissão Própria de Avaliação 
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Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2017). 

ROSEMEIRE tinha uma experiência muito grande da Educação do Brasil que dava o suporte, também participava a 
professora Fátima, que era da avaliação institucional, então, ela trazia os dados que já estavam sendo 
gerados pela avaliação e de como ela estava, como eram as avaliações dos cursos, de como estavam se 
portando, de como era o relacionamento dos professores, o aprendizado, a didática. Ela trazia muitos 
dados estatísticos nas reuniões e, depois, cada coordenador trazia os problemas que ele tinha no seu dia 
a dia, no seu curso. Eu lembro muito da participação do professor Daniel, da Filosofia, que era 
coordenador de Filosofia, com uma participação muito efetiva nas reuniões, achava que ele tinha uma 
clareza de ideias muito boa, um questionamento até do que a gente fazia de discussões. Eu era novinha, 
estava chegando, então, estava me apropriando, porque eu acho que o fórum, em 2007 acho, estava 
com os fóruns das licenciaturas, eu lembro, eu logo comecei a participar dessas discussões, acho que, 
começaram em 2009. Então, em 2007/20 08 era o Fórum das Licenciaturas e eu ainda estava tentando 
me apropriar da minha nova função e com a mudança do curso. Nessa época, nós já estávamos fazendo 
discussões de revisão do projeto pedagógico para o curso ir para a noite, então, eu lembro que estava 
nesse período de iniciar as discussões das licenciaturas e da discussão também de como manter o curso, 
talvez para o período noturno. O que a gente trabalhava desde o início? Nós começamos a fazer as 
leituras de pesquisadores da área da Educação, para poder ter parâmetro e ter também referencial 
teórico de que caminho nós teríamos que seguir. Então, nós fazíamos as leituras desses textos, nós 
fazíamos a discussão desses textos, de pontos que eram importantes para a gente pensar como seria 
esse Programa das Licenciaturas. 

Pesquisadora: E foi aí que nasceu a ideia do Programa? 

Isso! Foi daí que nasceu a ideia do Programa, da importância de se manter, pelo menos, de dar, não só de 
ter os Núcleos Comuns, e foi aí que começamos a estruturar, a pensar: nós estamos formando 
professores, não importa em qual área, a linha mestra é a formação docente, então, você pode ter 
Núcleos Comuns para a formação docente e depois a especificidade, os Núcleos Comuns não acontecem 
só dentro do Programa das Licenciaturas, já vinham discussões de outros cursos com o Núcleo Comum. 
Então, no curso das Ciências Biológicas eu já tinha feito várias discussões, várias reformulações, em 2008 
saíram as diretrizes da formação dos projetos pedagógicos de todos os grupos de graduação na 
Metodista. 

(CPA), Coordenador da área da 
Educação (suporte teórico para as 
discussões), participação de todos 
os Coordenadores das 
Licenciaturas. 
 
Metodologia: debates, discussões 
sobre a crise das licenciaturas e 
sobre possibilidades de 
enfrentamento dos problemas. 
Leituras de pesquisas sobre as 
licenciaturas desenvolvidas na 
época. 
 
Nasce dessas reuniões a ideia do 
Programa Institucional das 
Licenciaturas (PIL) e dos Núcleos 
Comuns, módulos que trabalham 
conteúdos comuns a todos os 
cursos e as diretrizes para 
reformulação dos Projetos 
Pedagógicos.  

DÉBORA Não participou desse processo. 
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QUADRO 43 – RELAÇÃO ENTRE O COMITÊ DAS LICENCIATURAS E A TOMADA DE DECISÃO DA UMESP PELO PIL 

VOCÊ ACHA QUE O COMITÊ CONTRIBUIU PARA A TOMADA DE DECISÃO DA UNIVERSIDADE COM RELAÇÃO 
À CRIAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DAS LICENCIATURAS? 

EXPLICITAÇÃO 
DOS SIGNIFICADOS 

VERA Com certeza, ele representou uma força. Esse comitê, esse grupo de trabalho subsidiou uma 
discussão em âmbito maior, representado, na época, por um líder acadêmico, o professor Elydio, 
por mim, pela própria reitoria, mas representou. Eu acho que teria sido com muito mais força se 
viesse com uma proposta só da pró-reitoria, ou do professor Elydio sozinho, então, foi uma coisa 
que foi amplamente discutida, foi quando todo mundo se posicionou, todo mundo participou, 
votou, entendeu? Foi uma aprovação até para a escolha dos cursos. O comitê teve a sua força eu 
tenho certeza disso. 
 

Comitê fortalece-se nas discussões 
coletivas e com bases sólidas, e 
contribui com o trabalho que 
desenvolveu para a tomada de decisão 
institucional sobre o destino dos 
cursos de licenciatura e enfrentamento 
da crise. 

ROSELI Não participou desse processo.  

WESLEY Não participou desse processo.  

ROSEMEIRE Com certeza, foi um programa de enfrentamento da crise, foi, acho que assim só o fórum de 
licenciatura não teria dado conta se não fosse o comitê, o fórum trazia o problema, nós fazíamos as 
discussões, mas ter o comitê específico para pensar as licenciaturas, um caminho para as 
licenciaturas, fez toda a diferença e a partir disso acho que sim a instituição assumiu de fato o seu 
papel como a importância na formação e na participação social da educação, acho que foi de 
reconhecimento da sua missão na tomada de decisão. 

 

DÉBORA Não participou desse processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2017). 
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QUADRO 44 – CRITÉRIOS PARA FORMAÇÃO DO GT DAS LICENCIATURAS 

QUAL SUA OPINIÃO SOBRE OS CRITÉRIOS PARA FORMAÇÃO DO GT DAS LICENCIATURAS? 
EXPLICITAÇÃO 

DOS SIGNIFICADOS 

ROSEMEIRE Ele foi diferente do Comitê. Nesse GT entrou outras áreas que não participavam do Comitê, então, 
por exemplo, professora Elizabete que era da área da Inclusão, a professora Roseli que era da pós-
graduação em Educação, Adriana com a área, eu não sei se ela tinha a participação pela EaD ou pela 
Educação, porque ela também era da Educação e Tecnologia, veio também o Marcos Velasques em 
algumas reuniões por conta do Marketing, o Fábio como pró-reitor também participou e, aí, cada 
um e nós coordenadores, na realidade, teve inicialmente a participação dos diretores também, nas 
primeiras reuniões desse GT, era de cada faculdade, então, o professor Rogério, o Santi, o professor 
Jung, então, eram os três mais a inclusão, a EAD Tecnologia com a Adriana, a pós, a professora Vera 
e o professor Fábio pesquisa, porque o professor Fábio ele teria um papel de ser como a pesquisa, e 
a professora Roseli, que estaria inserida dentro desse projeto, então, a pesquisa da Educação teria 
que fazer, teria que permear esse projeto e aí viria junto o PIBID e a residência pedagógica foi muito 
discutida e nós não conseguimos retirar e talvez também, nessa próxima reformulação nós temos 
que repensar, então, esta área que daria suporte para a gente colocar isso dentro do projeto e 
depois efetivar o PIBID e a integração com a pós, lógico que conseguimos fazer, mas não demos 
conta de fazer a residência, que foi justamente a Adriana que trouxe a residência pedagógica para 
dentro do Comitê, então, a Adriana trouxe isso, também nós fomos atrás de documentos que 
dessem suporte para a gente pensar em como colocar a residência pedagógica dentro do projeto, e 
o projeto foi também, o projeto de cada curso foi redigido, todos os textos do projeto foram feitos 
de forma coletiva, passando pelas diferentes áreas, então, isso daí também é algo a ser ressaltado. 

O Grupo de Trabalho (GT das 
Licenciaturas) foi composto por novos 
membros como: representantes da 
Coordenadora das Políticas de Inclusão, 
Coordenadora do PPGE, Coordenadora 
da EaD, Coordenadores de Marketing, 
Pró-reitora de Graduação e Pós-
graduação, Diretores das faculdades 
envolvidas e Coordenadores dos cursos 
envolvidos no Programa Institucional 
das licenciaturas. 

O objetivo era trabalhar para a 
construção dos Projetos Pedagógicos 
dos cursos, mas agora com eixos 
comuns como: residência pedagógica, 
matrizes curriculares, ementas comuns 
e dinâmica dos cursos.  

DÉBORA Porque entrei depois. Essas equipes já estavam prontas. 

Pesquisadora: Você tem conhecimento de como se constituiu o GT para a elaboração do 
programa, aí você já estava? 

Eu já estava como professora. Eu acho que pegaram um professor de cada área, não foi? Porque eu 
me lembro de que não era coordenadora da época, porque não tinha o curso, então, eu não era 
coordenadora, mas eu participei. Sim, eu estava na construção da matriz, eu já estava, porque eu 
acho que deve ter pedido um professor participante e eu lembro que participei sim, eu acompanhei 
de perto. Eu me lembro, mas eu não me lembro de como que ele foi constituído, mas eu lembro que 
participei, que a gente estava e discutia a questão da matriz, carga horária, isso eu lembro, da 
residência pedagógica. 

 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2017). 
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QUADRO 45 – CONTRIBUIÇÃO DO GT DAS LICENCIATURAS PARA O PIL 

QUAL SUA CONTRIBUIÇÃO PARA O GT DAS LICENCIATURAS?  
EXPLICITAÇÃO 

DOS SIGNIFICADOS 

ROSELI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acho interessante eu falar da minha entrada no PIL, porque eu acabei parando lá. Tinha uma 
situação que era preciso ter uma decisão institucional, na época o professor Márcio pediu que o 
professor Fábio participasse pela pós-graduação. Não se tinha ainda muita clareza de qual seria a 
colaboração, mas foi pedido que ele estivesse, aí, ele me chamou como coordenadora da pós-
graduação em Educação para acompanhar, então, nós não sabíamos bem o que ia ser e da 
primeira reunião que eu estive, já havia a decisão institucional, eu não cheguei a participar do 
processo, ele já estava resolvido, e eu achei muito interessante, porque justamente quando você 
consegue chegar a um ponto que seja baixar o custo da mensalidade para o aluno, isso já ajuda 
muito e a única coisa que eu vinha acompanhando era que estávamos em um processo de 
perder aluno, perder aluno e, quando teve essa primeira reunião, o professor Fabio ficou e nós 
ficamos lado a lado e aí depois ele falou assim: “Olha, agora eu vou pedir para que você continue 
sozinha representando a pós”, então, ficou uma coisa de muita responsabilidade, por que eu 
ficava ali para dar alguma ideia, fazer alguma proposta e foram surgindo algumas oportunidades. 
[Em relação ao] PIBID, a gente decidiu fazer uma oferta de algo que pudesse apoiar ainda mais, a 
Metodista nunca tinha chegado a concorrer, a professora Vera tinha ido a reuniões que, na 
época, tinha histórico da Certidão Negativa de Débitos (CND), então, não consegue, e aí eu 
comecei a me informar, a perguntar e conseguimos, tudo isso foi pensado junto com o doutor 
André, o professor Márcio pediu que eu falasse com ele do jurídico, para ter garantias. Sabe era 
uma coisa muito bem pensada, então, eu diria assim, o que eu vi do PIL é que foi pensado com 
cuidado, acho que existia, sobretudo, uma preocupação. Ligando um pouco à sua pergunta 
anterior, quer dizer, o que ele (o PIL) significou foi uma valorização da instituição, que se fez das 
licenciaturas, Pedagogia das licenciaturas, foi uma valorização. Da nossa parte também, o que se 
criou, nessa época, foi a questão dos estágios de docência vinculados ao Núcleo Comum, por que 
isso? Porque todos os bolsistas da CAPES são obrigados a fazer um estágio de pelo menos um 
semestre, e o que acontece é o seguinte, existia uma coisa que era, por exemplo, o pessoal da 
USP, se a pessoa trouxer uma declaração de que ele assistiu à aula de alguém, o pessoal 
aceitava, mas, isso antigamente, hoje eles mudaram, tem que ter agora um processo de 
formação, então, eu vivi isso, ajudei a fazer. Então, era uma coisa que eu achava que a gente 
podia também trazer para cá, porque aqui o que existia eram poucas bolsas e acabava ficando 
assim: “Se eu sou orientadora de Maria e Maria ganha bolsa, Maria trabalha para mim.”, o que 
não é um estágio de docência, o estágio de docência é outra coisa, então, naquela época foi 

Apoio teórico nas discussões sobre a 
Educação e formação docente, além 
de apoio político na busca de outros 
programas de apoio à formação 
docente junto à CAPES (PIBID), que 
certamente, abrilhantou o PIL, além 
do apoio dos bolsistas da CAPES 
(alunos dos cursos de metrado e 
doutorado), que ajudaram como 
suporte presencial aos professores 
dos Módulos de Núcleo Comum. 
Oferecimento do doutorado em 
Educação, o que tem contribuído 
para a titulação de grande parte dos 
docentes das licenciaturas.  
 
Sustentação político-pedagógica para 
o PIL. 
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ROSELI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meio que ousado, digamos da minha parte, porque a gente mexeu em uma coisa que estava 
implantada e que era essa a ideia dos alunos. Eu pedi para o Roger me ajudar, porque essa 
experiência do Roger com a graduação com a licenciatura de Pedagogia, Filosofia, então, nós 
conversamos e nós montamos essa sistemática de que os alunos bolsistas fazem o estágio junto 
com os diversos docentes e isso virou uma coisa muito interessante, porque daí os alunos 
também para eles foi muito legal, o Roger arranjou gente para dar treinamento sobre o SIGA, eu 
lembro que tinha um aluno nosso do mestrado que dizia assim: “Vocês estão aumentando a 
nossa empregabilidade”, porque eles se sentiam de fato recebendo uma formação, aprendendo 
na relação, porque eles estavam com outros professores, os professores que eram da pós e 
outros que não eram, para ver o dia a dia, compreender e para os professores foi bom, porque 
no núcleo comum acabava aumentado o número de alunos, então, tem alguém que lhe ajude, 
quando nós criamos o doutorado essas coisas vem todas juntas, o doutorado, o PIL começou em 
2012 e agente fez a proposta do PIBID em 2012, a gente fez a proposta do PARFOR e a proposta 
do doutorado também, então, foi tudo junto, e era no pós que nós colocamos obrigatório para 
todo mundo, independente se é bolsista ou não, dois semestres, porque a gente percebia que 
era uma coisa que estava dando muito certo, então, se a pessoa já dá aula, ela pode levar o 
comprovante de que ela é docente e não vai ficar fazendo, mas tem muita gente que vem fazer, 
então, passava todo mundo pelo Roger, ele estruturou nos primeiros semestres e a gente 
trabalhou com ajustes. O que é interessante, talvez, é que você não tenha acompanhado pelo 
nosso lado, em tudo isso a gente estava sempre reportando ao professor Fábio, então, isso eu 
acho uma coisa interessante da instituição, que foi essa ideia de realmente envolver as duas pró-
reitoras de graduação e pós, e eu acho que isso teve um valor tão grande, quanto baixar a 
mensalidade, porque isso dá uma sustentação político-pedagógica para o programa. No caso do 
PIBID, quando a gente fez a proposta, nós trabalhamos primeiro uma autorização, depois o PIBID 
foi aprovado na primeira fase, daí foi definitivo, mas precisou fazer alguns acertos. Quando a 
gente viu a quantidade de bolsas que a gente ia levantar para os alunos, foi uma coisa 
maravilhosa, porque na prática, o PIBID acabou apoiando o Programa. [Com a bolsa PIBID] O que 
acontece, o aluno recebe um pouquinho mais que a mensalidade, o que sobra para ele não é 
muita coisa, 40, 50 reais, e isso não é muita coisa, será um lanche, ou será um transporte, então, 
ajudou a consolidar, então, isso foi uma coisa muito boa. Até hoje, agora com essas mudanças 
com as pessoas novas que vieram, uma coisa que eu tentei mostrar, como é que a pós-
graduação está levantando dinheiro para a sua sustentabilidade, e eu falei isso ao professor Davi 
e a alguns diretores. O professor Nicanor não precisava, mas estava lá, e mais alguém, mas assim 
eu falei: “Olha eu acho que quando nos cobram que nós temos algum tipo, como é que eles 
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ROSELI chamam isso? – É deficitário, que a pós operaria no deficitário o tempo todo, o que é uma visão 
totalmente equivocada, mas fora isso, no nosso caso, além de tudo, tem essa situação.” Porque 
nós, veja que interessante, a pós-graduação, não ficou levantando dinheiro para si, eu não 
entendo que possa haver um valor institucional maior, quer dizer, que esse esforço de trazer o 
projeto de pesquisa da FINEP, foi do mesmo esforço, mas para nós não fazia sentido, quer dizer, 
para nós era uma coisa de estar junto, a gente faz parte e servir as escolas, servir o ensino 
público, então, a universidade ganha duplamente, a gente ganha pelo aluno que vem procurar o 
curso, ele sabe que tem as bolsas e por servir a comunidade, então, veja, a gente está falando 
em um tipo de valor que realmente nos mobilizou, mas para nós era mais importante, ou seja, 
que isso, a CAPES. Sempre falo nos nossos programas, a gente acabou fazendo o que era o 
original. Essa ideia de você poder integrar comunidade, graduação e pós-graduação, como uma 
coisa só, que é o que a gente é, um barco só, eu vejo que é o mais interessante, até quando a 
gente conversou sobre a sua mudança de tema, o que eu acho interessante, é o que acabou 
despertando foi o fato da instituição resolver propor um Programa Institucional das 
Licenciaturas, desencadeou várias possibilidades e, veja, se tem uma coisa dizer é: “Olha nós 
vamos valorizar”. Então, é um pulso que acaba tornando, praticamente sustentável, pelo que 
desperta nas pessoas, e daí, às vezes tem gente que vem de fora e não vai conseguir 
compreender. O professor Márcio falava que ele ficava alegre de lembrar essas coisas que 
estavam acontecendo, então, investir, é quase que uma mensagem para os setores públicos, 
quer dizer, você investir na formação dos professores tem repercussões praticamente 
imprevisíveis. Eu digo que quando a gente começou a fazer aquelas reuniões, eu estava sempre 
lá mais quietinha, ouvindo, porque tinha esse protagonismo de quem eram os coordenadores da 
Pedagogia e outros das licenciaturas, inclusive, retomando o vínculo da Matemática, da Biologia, 
da Filosofia, ficava mais quieta, ouvindo o que poderia fazer, e eu lembro que, assim, a gente não 
imaginaria que a coisa iria tomar esse rumo e crescesse como está crescendo, e isso é muito 
bonito, então, você tem um movimento que ele acaba se desdobrando por si. 

WESLEY Participava como coordenador de curso  

ROSEMEIRE 
Acho que o meu papel era de trazer os problemas mesmo, da minha área que eu conhecia, 
talvez um pouco da experiência de núcleos comuns, porque lá na saúde a gente discutia muito 
isso, eu acho que a minha participação não era muito importante. 

Papel de levantar os problemas 
vividos no curso e pensar soluções. 

DÉBORA Eu lembro que participei, que a gente sentava e discutia a questão da matriz, carga horária, isso 
eu lembro, da residência pedagógica. 

Participar das discussões. 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2017). 
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QUADRO 46 – CUIDADOS PEDAGÓGICOS PARA CONSTRUÇÃO DO PIL 

QUAIS OS CUIDADOS PEDAGÓGICOS TOMADOS NA CONSTRUÇÃO DO  
PROGRAMA INSTITUCIONAL DAS LICENCIATURAS? 

EXPLICITAÇÃO 
DOS SIGNIFICADOS 

VERA Eu acho que principalmente quem trabalhou e trabalha nos Núcleos Comuns teve um cuidado muito 
grande para ver o que estava funcionando, tanto que eles fizeram até algumas readequações. As 
coordenações tomaram para si essa responsabilidade com muito empenho, porque era uma coisa 
muito nova e nova para todo mundo. Algumas coisas foram sendo corrigidas no decorrer do caminho, 
do processo, mas eu acho que esse cuidado foi importante. Quando você fala que ele tem que ser 
revisitado, eu concordo com isso, por que ele tem que ser aperfeiçoado, talvez com algumas 
alterações. Tem que ser algo dinâmico, mas eu acho que a proposta era uma boa proposta, só que ela 
só foi realizada porque vocês abraçaram e fizeram acontecer, se não teria ficado só no papel, disso eu 
tenho certeza, então, eu diria que o papel dos coordenadores e desses professores foi especial. Vocês 
tiveram um acompanhamento cuidadoso dos processos, de reuniões pedagógicas para poder garantir o 
processo e acho que isso também fez toda a diferença. O HTPC, essa hora remunerada para 
planejamento é um diferencial, porque esses professores ganham para articular de alguma forma a 
ação pedagógica. O que permite ir mudando ou vendo aquela fragilidade e tendo condições de 
retomar. 

As discussões feitas visavam sempre 
à qualidade pedagógica dos cursos, 
daí a presença de representantes 
diretos dos cursos. 

Sentimento de pertença ajudaram as 
coordenações de curso tomar para si 
responsabilidade para o sucesso do 
PIL. 

Cuidado permanente e dinâmico, 
acompanhamento direto dos 
processos além dos HTPC 
remunerados (espaço de encontro 
para articulação das ações 
pedagógicas). 

ROSELI Não estive em todas as reuniões, eu lembro bem que existia uma preocupação. Eu acho que a criação 
do Núcleo Comum acaba sendo muito interessante como uma proposta pedagógica, no sentido que 
você põe para conviver diferentes áreas e esse é o espirito da universidade. A universidade seria 
sempre para isso, qualquer universidade tem que colocar para conviver diversas áreas, então, você 
propicia uma interdisciplinaridade. Eu lembro que havia essa preocupação de discutir conceitos, que 
era uma coisa muito clara, ninguém fez nada no “tapa”, as pessoas discutiam, foi tudo muito discutido, 
quais os conceitos que estavam atrás de uma decisão, daí ajustando um pouco a decisão, as 
possibilidades reais e aquilo que iria se fazer, então, eu lembro que houve essa preocupação de que os 
docentes poderiam também assumir o perfil certo para poder atuar, isso eu lembro também e até essa 
questão de salas, quais salas que iriam se colocar, então, eu lembro que foi assim, um processo de 
muito cuidado, muito detalhe mesmo. 
 
 

Propostas pedagógicas articuladas 
(Módulos de Núcleo Comum) 
possibilitaram o encontro de 
diferentes áreas. 
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Uma das preocupações que nos assolou naquele momento era a insistência que virou realidade da 
reitoria, no que diz respeito a presença dos Núcleos Comuns no início do curso, o que gerou um 
acúmulo dos núcleos comuns e o problema, claro, não era sobre a importância desses núcleos, mas que 
essa concentração criou o desequilíbrio para os temas específicos, especialmente para os outros 
cursos, especialmente para o curso de Filosofia no quinto e sexto período, os alunos têm uma carga 
horária de Filosofia excessiva e que, por vezes, chega a ser estranha, por exemplo, os alunos no sexto 
período, eles têm no mesmo semestre Estética Moderna e Contemporânea e, dependendo de como 
horário fica organizado, a aula de Estética Contemporânea é primeiro do que a aula de Estética 
Moderna, então, isso para o professor também é um problema, porque ele está lidando com uma 
turma que não viu. Então, veja, o professor tem dado Estética Moderna na segunda-feira e na terça ele 
tem que falar de outra coisa que talvez deveria ser pré-requisito ou pelo menos daria melhor 
fundamento para o tema que está mais adiante, então, isso era uma coisa que a gente já intuía nas 
discussões e que não tivemos êxito em mostrar para a reitoria, algo que mais ligado a isso se 
transformou em problemas que se conseguiu dirimir. Era a confusão entre a Filosofia do Núcleo de 
Formação Cidadã e a Filosofia propriamente dita era uma distinção entre essas outras coisas, e o curso 
de Filosofia, seus temas, não necessariamente colaboram com a Formação Cidadã, um curso de 
Filosofia ou um tema filosófico pode ser dado sem nenhum compromisso com a questão das discussões 
da cidadania, as pessoas podem se debruçar sobre os textos filosóficos, serem zelosas no trato dos 
textos e dos conceitos, sem com isso fazer inferências ou conduzir os alunos na preocupação com a 
questão mais imediata da vida em sociedade. A Filosofia de Formação Cidadã não se realiza se isso não 
for feito, então, essa distinção não se conseguia compreender e, em algum momento, se desejou que o 
curso de Filosofia todo deveria cumprir esse papel que é reservado ao Núcleo de Formação Cidadã. 
Acho que esse foi outro desafio, mas por outro lado, especialmente no curso de Filosofia, a dificuldade 
de dois anos consecutivos não formar turma, criou um espirito de tolerância para essa condição e os 
professores, então, trabalharam com o que tinham, era melhor isso do que o fechamento do curso. E 
me lembro da palavra da professora Suzi em uma das nossas reuniões, eu não me lembro de qual era, 
mas eu acho que nem era uma reunião só do curso de Filosofia, mas era uma reunião que estava o 
reitor, o professor Márcio, em que ela disse a maior satisfação de um professor de Filosofia é dar aula 
num curso de Filosofia, o professor de Filosofia pode dar aula em um curso de Administração, em um 
curso qualquer, ele fará com gosto, mas a alegria do professor de Filosofia é estar vinculado a um curso 
de Filosofia e conviver com seus pares, com pessoas que estão interessadas nas leituras nos textos 
filosóficos, então, tendo isso em vista, o desejo de preservar o curso, trabalhou-se com o que tinha, em 
que pese, já se sabia que seria um sacrifício grande, na construção do curso de Filosofia, nós 
cometemos alguns erros nas construções dos módulos, por exemplo, deixamos os temas de TCC ligados 

Presença nos Núcleos Comuns. 

Ajustes entre o sentido do trabalho 
com a Filosofia da Educação e a 
Filosofia do Núcleo de Formação 
Cidadã, deixando bem claro os 
diferentes papéis.  
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a outros temas, então, nós acabamos tendo que enfrentar situação de alunos que, por conta de outros 
temas, consegue ter sua aprovação num modulo, sem ter feito o TCC, porque o TCC entrou como tema 
do módulo e a gente só conseguiu corrigir agora com a mudança de 2017, mas, fora isso, nós não 
tivemos, assim desafios maiores, a questão de bibliografia nós sempre tivemos uma quantidade 
adequada na biblioteca, a entrada dos cursos, dos temas semipresenciais não foi estranha para os 
professores, que já conviviam com isso por conta da EaD, e claro nas nossas discussões, um sentimento 
que, às vezes, se teve, de que a discussão de que o curso de licenciatura não vingaria, nós levamos um 
ano discutindo essas coisas, e quando veio o “joinha”, para a gente construir os currículos, a gente, 
praticamente no fim de 2011, na correria para fazer os projetos pedagógicos. 

ROSEMEIRE A construção coletiva, porque nós tínhamos que ficar ali pensando em tudo, mas, principalmente no 
fato de ter feito de uma forma coletiva, de todos estarem envolvidos para que isso desse certo. 

Pesquisadora: Legitima, dá aquele sentimento de pertença, todos construímos juntos. 

Isso! Todos brigando para que desse certo, nas dificuldades que foram aparecendo, de novo de uma 
forma coletiva de a gente tentar sanar, minimizar, mas acho que, inicialmente, era muito mais, ter 
esses alunos tão diferentes dentro da sala de aula, acho que isso daí conseguimos eliminar logo. 

Pesquisadora: As tensões foram diminuindo? 

Isso! Mas se não tivéssemos feito de forma coletiva, não conseguiríamos, ninguém assumiria, era muito 
mais fácil, não participei, não é minha responsabilidade, acho que todos se sentiram corresponsáveis 
dentro desse projeto. Depois que eles decidiram, que a Instituição decidiu pelos cursos que fariam 
parte, que eles decidiram o curso de cada faculdade, acho que a nossa preocupação foi de discutir cada 
módulo, desde a ementa da formação dos projetos, aí teve uma participação mais especifica dos 
coordenadores de trazerem o que é a sua área e como é a formação do professor, e você pensar 
módulo por módulo, desde a ementa , todos os conteúdos, os objetivos, o plano de ensino em 
conjunto, não deixar só para uma área específica, lógico que a área da Educação, da Pedagogia teriam 
uma participação muito mais efetiva nisso, mas elas não ficaram sozinhas nisso, teve a participação dos 
outros cursos para a organização. Uma coisa muito importante foi os professores que trabalham no 
Núcleo Comum terem horas para se reunir, porque senão não dariam conta, não é fácil lidar com o 
Núcleo Comum e não é fácil lidar com áreas completamente diferentes. Talvez a gente tenha que 
aprimorar ainda mais essas reuniões com os professores, para dar mais subsídios para eles poderem se 
apropriar das outras áreas, mas sem isso nós não daríamos conta de fazer. 

A construção coletiva fundamentou 
os cuidados pedagógicos do PIL. 

Corresponsabilidade pelo PIL 
qualificou os processos pedagógicos.  

HTPC como suporte institucional 
ajuda nos cuidados pedagógicos 
através da articulação entre os 
fazeres docentes dos Módulos de 
Núcleo Comum.  

DÉBORA Eu vejo que os coordenadores tiveram todo esse cuidado, discutíamos o tempo todo, fazíamos as 
reuniões mensais, semanais, e sempre estávamos conversando para tentar resolver alguns problemas 
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DÉBORA que apareciam. Por exemplo, era uma turma muito grande e os alunos começaram a reclamar e os 
professores começaram a reclamar, então, a gente foi procurar uma solução para resolver junto com a 
pós-graduação, com os estagiários, ou mesmo dividindo turma, então, eu acho que os coordenadores 
tiveram esse cuidado, de resolver os problemas, de tentar ter um cuidado pedagógico o melhor 
possível, claro que a gente não conseguiu 100%, porque as turmas de 100/120 alunos eram muito 
difíceis para trabalhar, e outra coisa também é que os grupos que a gente teve que formar de 6, 7 ou 8 
alunos por trabalho. A gente tentou resolver os problemas, a gente teve esse cuidado, sim. Uma 
discussão colegiada para o enfrentamento de problemas, pensando no aspecto pedagógico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A participação das coordenações no 
acompanhamento do trabalho e 
discussões sobre os problemas. 

 Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2017). 



324 
 

QUADRO 47 – DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS DOS CURSOS ENVOLVIDOS NO PIL 

COMO OCORREU A ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DOS  
PROJETOS PEDAGÓGICOS DAS LICENCIATURAS? 

EXPLICITAÇÃO 
DOS SIGNIFICADOS 

VERA Esse documento foi decorrente do primeiro documento – Diretrizes para a Elaboração dos Projetos de 
Graduação Modulares. Ele nasce desses projetos, ganhando experiência. Outro Grupo de Trabalho (GT) começou 
em 2003/2004 e foi quando tivemos aqui uma grande crise, e nos foi pedido para revisitar as cargas horárias dos 
cursos, foi quando começaram a sair as Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação, que determinavam 
carga horária mínima, e assim por diante, carga de TCC. Aí, tivemos um olhar cuidadoso e elaboramos esse 
documento. ENTÃO, na realidade, eu acredito que as Diretrizes para as Licenciaturas vêm decorrente desse 
documento maior. 

As diretrizes nascem 
da crise. 
 

ROSELI Pergunta não direcionada.   

WESLEY Eu me lembro de que, salvo engano, uma primeira escrita foi feita depois de algumas reuniões, pelo professor 
Elydio, que apresentou alguns elementos que foram suficientes para abrir espaço para a discussão das 
licenciaturas, e esse documento acabou sendo também base para a construção dessas Diretrizes. Eu me recordo 
que fizemos, e minha memória não é muito boa para esse tipo de coisa, mas tenho uma vaga recordação de que 
parte das tantas reuniões que tivemos para tratar disso também se debruçou sobre essas Diretrizes, se eu não 
estou enganado. Agora quem dá a redação final? Aí, eu realmente não tenho mais recordação.  

Nasce das discussões 
realizadas no Comitê 
das Licenciaturas. 

ROSEMEIRE Das discussões que fazíamos nos Fóruns e no Comitê das Licenciaturas nasceu a ideia do Programa, da 
importância de se manter, ou pelo menos de dar, e não só de ter os Núcleos Comuns. Foi aí que começamos a 
estruturar e a pensar: nós estamos formando professores, não importa em qual área, a linha mestra é a 
formação docente. Então, se você pode ter Núcleos Comuns para a formação docente e, depois, a 
especificidade, os Núcleos Comuns não acontecem só dentro do Programa das Licenciaturas, já vinham em 
discussões de outros cursos com o Núcleo Comum. No curso das Ciências Biológicas eu já tinha feito várias 
discussões, várias reformulações, em 2008 saíram as Diretrizes da formação dos Projetos Pedagógicos de todos 
os grupos de graduação na Metodista. Eu tenho o conhecimento de ler todos os esboços para sair e fazer 
discussões de cada área dos coordenadores, avaliação institucional, a pró-reitoria, o professor Elydio, contribuir 
para a organização do documento, assim, a linha mestra, lógico, que foi fundamentada dentro das discussões 
dos teóricos da Educação, trazidos muito pelo Elydio. Depois os documentos institucionais da Universidade e da 
Igreja Metodista, então, esses documentos foram a base para formar, para organizar o documento que deu 
origem às Diretrizes para o curso de licenciatura e depois as Diretrizes para o programa de Incentivos das 
Licenciaturas. 

Nascem das discussões 
no Fórum das Licencia-
turas e do Comitê das 
Licenciaturas, tendo a 
formação docente 
como linha mestra. 

DÉBORA Não, porque entrei depois. Essas equipes já estavam prontas.  
Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2017). 
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QUADRO 48 – MECANISMOS DE GARANTIA DE QUALIDADE DO PIL 

QUAIS OS MECANISMOS PARA GARANTIA DA QUALIDADE DOS CURSOS DE LICENCIATURA DO PROGRAMA? 
EXPLICITAÇÃO 

DOS SIGNIFICADOS 

VERA Vamos dizer assim, os critérios que a gente têm para manter a qualidade são os balizadores: as avaliações 
externas como o ENADE, o CPC do curso, então, eu acho que são indicadores que nos mostram como 
estão os cursos, além da avaliação institucional. Quando pegamos a avaliação institucional, os professores 
dos cursos, coordenadores e demais gestores têm uma visão de como estão os cursos de licenciatura. 
Então, eu acho que é um instrumento extremamente importante e que deve ser o balizador para a 
qualidade dos cursos e isso talvez deva se intensificar.  Para uma proposta de readequação do Programa 
de Licenciaturas, eu acho que também a gente poderia pensar em representantes ou um GT de avaliação 
do Programa. 

Acompanhamento das 
avaliações realizadas como 
ENADE, CPC e Avaliação 
Institucional anual, as quais 
são balizadoras da qualidade 
dos cursos. 

ROSELI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando eu cheguei já tinha uma decisão, mas o que eu observei é que tinha um debate muito sério, de 
seriedade, se fala disso, de uma preocupação com a qualidade, isso para mim era muito claro e, assim, o 
como fazer é sempre muito importante nesses casos. Eu acho que essa própria preocupação que houve 
de reunir a pós-graduação, mas na nossa reunião de Comitê de pós-graduação, o professor pedia que eu 
dissesse, que eu desse notícia, porque tinha esse espírito de ser um projeto muito vital para a 
Universidade. Sabe, isso eu acho que em si já dá a noção dessa preocupação, ele denota essa busca de 
fazer um curso bom, e tinha a questão da Matemática, a Biologia estava ficando mais na licenciatura, 
então, você tinha várias unidades, diferentes faculdades estavam... Então, em si, fica um desafio muito 
grande, porque se houvesse uma má vontade por parte das pessoas, poderia emperrar, às vezes, em 
contendas tolas.  Então, vem essa outra proposta administrativa de mudanças de Faculdade para Escola, 
mas teve momento mesmo com as diferentes unidades, foi muito bem, gente muito boa, pois você tem 
uma coisa que é o próprio perfil dos coordenadores envolvidos, mas que era, assim, de acreditar mesmo 
e de estar se dedicando e só podia ser por qualidade, isso aí era bem claro, de formar o pessoal. Eu acho 
que tem assim uma mudança, talvez nas expectativas mesmo, como... Então, eu acho que assim tenho 
minhas dúvidas, agora eu acho que, especificamente, a nossa Escola, pelo fato de ter esse programa, o 
PIL, é que aconteceu essa facilitação também, que as pessoas já estavam convivendo, então, acho que 
isso facilitou um pouco a parte administrativa, eu acho sempre assim que, nessa parte, eu vim de uma 
formação lá da USP, de uma universidade imensa e todo mundo, todas as unidades estavam envolvidas 
com licenciaturas, isso foi sempre uma coisa muito interessante, então, tem as suas vantagens de você ter 
essas diferentes unidades envolvidas. Acho que no caso tinha uma questão de segurança, de proteção, 
até como a Instituição tinha uma crise financeira, na hora que você agrupa, você simplifica um pouco para 
você tomar decisões, isso nesse ponto sim, mas não acho que isso foi vital, o que acontece, de novo a 
gente volta para aquilo, não foi vital para o Programa das Licenciaturas, ao contrário, o problema das 

A união dá proteção. A 
qualidade nasce do fluxo/re-
fluxo do pensar junto. 
 
Boas ideias causam movi-
mentos eruptivos e geram 
novas ideias. 
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licenciaturas preparou para que isso pudesse ocorrer. Você está dizendo: “Imagina se houvesse começado 
a Escola...”, o que era naquele início, o que foi ali no início, daqueles acertos, foi uma coisa que assim, 
cada um estava muito seguro na sua faculdade original, então, havia um lado de conforto e daí tinha um 
lado desafiador que era o estar junto, aí você voltava, então, esse movimento de fluxo e refluxo era muito 
interessante, reunia, trabalhava junto, mas depois cada um ia para a sua casa, então, quer dizer, que 
quando vem essa ideia da Escola e colocar tudo que era da Educação junto, já tinha um preparo mais 
adequado. 

Pesquisadora: Você vê que interessante? Alguns professores da Matemática vieram fazer pós-
graduação na Educação. A própria coordenadora de Ciências Biológicas veio fazer pós-graduação em 
Educação, que interessante! Eu acho que, o próprio Programa, não sei se você concorda com essa ideia, 
de que movimentou as pessoas no sentido de tentarem compreender um pouco mais sobre este 
universo, talvez se distanciando de uma concepção mais “bacharelesca” e enxergando a licenciatura 
como um novo espaço de aprendizagem. Você vê assim? 

O que eu acho, é interessante, porque que as coisas foram acontecendo e isso é interessante. Sabe 
quando você tem uma boa ideia, uma coisa que tem uma solidez, que propicia que outras coisas surjam, e 
que há um movimento eruptivo? Então, havia, num primeiro momento, uma preocupação, implantar 
curso novo, no meio de uma crise, salvar cursos que talvez a gente fosse perder. Você tinha uma 
preocupação quase que de sobrevivência no começo, mas aquilo foi ganhando uma força que o pessoal 
foi percebendo, e esse fato do estar junto também atiça, começa a perceber que era tudo de outro 
mundo e, ao mesmo tempo, estiveram na universidade. Então, o que se passa, o que existe? Eu diria que 
o fato de existir esse projeto, dá um solo muito seguro para novas inciativas, inclusive, as individuais. 
Antes o pessoal voltava, era confortável, e agora isso está confortável, tem uma compreensão, já tem um 
movimento de colaboração e é muito positivo. Quando o pessoal da Administração Superior pensou em 
fazer, eles tinham uma perspectiva e, sinceramente, ele ultrapassou o que eles pensavam, porque 
ultrapassou o que se esperava, essa é a sensação que eu tenho. Porque eu me lembro de quando eu 
explicava para o professor Márcio a questão do PIBID e do PARFOR, mas, principalmente, do PIBID, ele 
ficava receoso, achando que haveria [complicações] pelos problemas financeiros da Instituição, e eu 
explicava que isso não teria problema, porque a bolsa iria direto para o aluno, não era um dinheiro que ia 
entrar para a gente, isso não tem impedimento, e o que eu alegava para ele era que isso era importante, 
nesse contexto, porque nós faríamos uma união maior com a graduação e a pós-graduação, os alunos 
seriam atendidos dentro das escolas. Mas como uma coisa como essa não era prevista, era difícil para ele, 
às vezes, entender, mas quando a coisa deu certo, foi assim, sabe? Foi, de fato, isso aí, acho que foi feliz, 
que a professora Vera tenha verbalizado, pois foi essa sensação que eu tive de que eles foram 
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ROSELI positivamente surpreendidos, eles esperavam bastante, teve gesto usado, mas não que a coisa fosse... 
Isso é bom para ver até o ponto de vista de quando a gente pensa de políticas públicas, às vezes, o gesto 
muito pequeno pode dar impacto. Acho interessante isso, e acho também, que nunca se chegou a fazer 
essa avaliação, porque a gente está correndo tanto, tanto problema, e esse movimento de restrição 
acabou impedindo que se apreciasse adequadamente o que foi feito, e isso eu acho, assim, uma pena 
enorme, porque do jeito que você falou que as pessoas estavam ficando desanimadas, de repente aquilo 
levanta, poder visibilizar, porque não é banal, primeira coisa não é banal, segunda coisa é que assim não é 
algo que ocorre e pronto, não, porque você vê que não abaixou esse espirito, você sabe que é uma coisa, 
quando a Bernardete Gatti esteve aqui para fazer uma palestra para o PIBID, que lotou o salão nobre, 
então, depois eu a levei para casa, e eu achando naquele tempo a ela estava com 71 anos, então, eu 
achando que ela fosse querer ficar mais quietinha no carro, ela estava com a adrenalina tão alta e 
falando: “Mas Roseli isso é uma maravilha, mas olha isso aqui, mas olha que lindo”, porque ela avaliou o 
PIBID em todo o Brasil, e ela falou que isso é uma coisa impressionante, por que ela visitou o pessoal e os 
trabalhos, então, a gente não pode deixar que essas coisas sejam tratadas como se fossem nada, não é 
assim. Acho que precisaria ter...  Eu lembro que o Jung se entusiasmou, o Nicanor também, então, isso é 
bom, bom demais, porque são pessoas que estão com a gente, então, isso dá esse gosto, mas tem uma 
coisa dessa visão institucional e de perder, que eu acho, esse sentido maior, porque é o sentido social, 
porque a gente está formando aqui, porque o pessoal está fazendo um concurso por aí e estão sendo 
aprovados, e nossa é uma coisa assim bonita mesmo, e a gente tem muita gente boa se dedicando, 
trabalhando, então, para isso será muito bom de você escrever e sistematizar. Uma coisa que na época eu 
cheguei a conversar, com a professora Vera, que era o fato de Letras não ter entrado e isso foi uma coisa 
que eu acho que você precisa registrar, porque tem que ser dito, eu achei uma pena isso e, na época, eu 
conversei com ela e ela falou, assim, qual você tiraria e eu falei na hora nenhuma, não pode tirar, só que... 

WESLEY 

 

 

 

 

 

 

Eu acho que alguns elementos apontam para a qualidade do curso e dos cursos que compõe o Programa. 
Primeiro é a quase permanência dos docentes, não temos muita variação no quadro docente, eu acho 
que esse é um elemento, também que tem haver com o êxito dos professores, porque foram entendo a 
proposta, foram aperfeiçoando os processos avaliativos, aprofundando as experiências, corrigindo erros 
das experiências, então, nós temos uma boa parte dos professores que estão desde o início com a gente, 
e aqueles que ingressaram, já são herdeiros, ou herdaram a experiência que se consolidou um pouco, 
então, eu acho que esse é um elemento que ajuda a perceber a qualidade. Eu diria que o nosso 
instrumento de avaliação institucional é outro lugar para a gente identificar esse tipo de qualidade, no 
curso de Filosofia eu raramente encontro queixas ou temas pedagógicos, mesmo nos temas do curso, que 
talvez, dois ou três anos que raramente eu encontro fragilidade nos relatórios, nos dados gráficos do 
curso de Filosofia, mesmo das questões abertas, como foi agora no segundo semestre de 2016, o que 

Tempo de permanência dos 
docentes no PIL está 
relacionado ao êxito do 
Programa, porque se cons-
trói conhecimento também a 
partir da experiência e 
aprende-se a fazer, fazendo. 

Avaliação institucional tam-
bém é importante para o 
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WESLEY parece indicar outro elemento de qualidade, que eu não sei se a gente pode elencar isso como 
ferramentas, para medição dessa qualidade. 

acompanhamento da quali-
dade do Programa.  
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Com módulos de Núcleo Comum vieram uma ideia de melhorar o aprendizado, fazer os módulos e esses 
módulos como formar?  Eu vou falar da experiência mais na área da Saúde, você tem que dar Fisiologia, 
Anatomia e Histologia, o aluno tinha Histologia num ano, independente da Histologia, então, ele via os 
diversos tecidos, depois ele tinha Anatomia também em outro semestre, depois ele ia para a Fisiologia, só 
que na Fisiologia ele tinha que resgatar o que ele tinha visto em Histologia e Anatomia, então, às vezes, as 
discussões eram como melhorar o aprendizado do aluno, agregando os conteúdos que ele precisa. Então, 
se ele está vendo, por exemplo, coração, tinha muito mais chance dele ver anatomia do coração, com a 
fisiologia do coração, com a histologia do coração, então, as discussões de formar os módulos e depois os 
Núcleos Comuns nos diferentes cursos era justamente nesse viés, de você ter um aprendizado melhor, 
nós já tínhamos experiências de Núcleos Comuns no curso de Biologia desde 2000. Em 2000, nós já 
tínhamos feito uma formulação do projeto pedagógico utilizando módulos, nós tínhamos disciplinas e 
módulos e isso tinha já dado bons resultados, então, da Biologia nós tínhamos específico o módulo que 
agregava Botânica, Ecologia e Zoologia, então, eles viam os conteúdos, as adaptações dos organismos ao 
ambiente, então, estudava a Ecologia no ambiente e via os seres vivos com a adaptação dos seres vivos 
no ambiente, essa forma de ensino foi muito boa, só que nós tínhamos vários professores na sala de aula, 
juntos, então, os módulos aconteciam com os professores de diferentes conteúdos dentro de sala de 
aula, cada um dando a sua parte, fazendo as discussões cada um com a sua visão e com os alunos, era 
algo realmente fantástico, tanto que alguns departamentos, eu tenho um conhecido, um professor da 
USP, Marcos Buquerite, ele tinha vários alunos nossos como estagiários e ele quis entender o que eram 
esses módulos que os alunos faziam, que eram os biomas e, em discussão com ele, ele implantou uma 
disciplina integrada na USP com base no que nós fazíamos aqui, lógico que o currículo deles não é 
modular, mas ele conseguiu levar para o Departamento de Botânica esta forma que nós trabalhamos 
aqui, porque ele achava fantástico a visão que nossos alunos tinham do ambiente integrado. Então, essa 
visão integrada do que está acontecendo no ambiente, como os seres vivos estão no ambiente, ele 
gostava muito disso, só que isso foi em um primeiro momento, com mudanças econômicas no país, 
mudanças também na própria Instituição, aí, sim, começou a ter o que a gente chamava de Núcleo 
Comum Compartilhado, porque até, então, ocorreu a formação dos módulos, que eram comuns que 
poderiam ter em diferentes cursos, mas não necessariamente eles eram dados no mesmo semestre, 
então, o aluno tinha as áreas da Saúde que eram Núcleos Comuns. Eu me lembro da área de 
Microbiologia, da Biologia Celular, Histologia, Fisiologia e Anatomia, os cursos tinham esses Núcleos 
Comuns que foram discutidos, mas cada um em seu semestre, não colocou na sua matriz curricular. 

Os Módulos de Núcleo 
Comum nascem para ajudar 
na qualidade pedagógica dos 
cursos, pois agregam 
conteúdos e articulam as 
diferentes áreas, possibilitam 
a troca de experiências para 
construção da identidade 
docente – princípio do PIL. 
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Pesquisadora: E os alunos de diferentes cursos não se encontravam?  

Não se encontravam, mas possibilitava, por exemplo, uma melhoria em Dependência [DP de matéria], 
então, o aluno que estava de DP em Microbiologia de Biomedicina, ele tinha a possibilidade de fazer a 
Microbiologia na Odontologia, na Biologia, na Farmácia. 

Pesquisadora: Era comum, por que era o mesmo módulo? 

Era o mesmo módulo com a mesma ementa, com o mesmo plano de ensino em vários cursos, lógico, que 
cada professor que estava em um curso dava uma especificidade para o curso, então, ele é da 
Microbiologia, na Farmácia, tinha uma característica, Biologia outra característica, mas era o mesmo 
modulo, só os exemplos que ele mudava, então, não trouxe tantas melhorias financeiras, porque ele tinha 
os professores que estavam com a carga nos módulos e eles estavam em diferentes cursos, mas depois de 
certo tempo, aí sim, nós tivemos que reformular os projetos e esses módulos terem que ser oferecidos no 
mesmo período, porque possibilitava a participação de vários alunos de diferentes cursos no mesmo 
modulo, como em curso de manhã, de noite e em campi diferentes. Então, nos cursos do campus Planalto 
dados à noite, os alunos que estão lá e teriam aula daquele modulo no dia tal, de manhã, os alunos não 
eram tantos, porque você tinha também que ter essa visão, manhã, noite e campi diferentes, tinha esse 
problema de organizar os Núcleos, mas mesmo assim, era possível, em alguns cursos, que o aluno viesse 
para o Planalto ou para o Rudge Ramos, então, aí sim, você podia oferecer aquele Núcleo Comum, às 
vezes, no Rudge Ramos e os alunos do Planalto vinham para cá, aí sim, já foi com uma visão mais 
financeira, ligada à sustentabilidade.  Então, isso já era uma experiência de Núcleos Comuns 
Compartilhados, que estava acontecendo em várias faculdades, mas eu tenho mais conhecimento na 
Saúde.  Isso já era para todos os cursos em 2008, já tinham Núcleos Comuns e, eu acho que, em 2010, 
acho que foi dois anos depois, já começamos a fazer, reformulamos os Projetos Pedagógicos e adotamos 
os Núcleos Comuns Compartilhados. Então, a discussão dos Núcleos Comuns na Licenciatura também 
parte da experiência dos outros cursos, que também já estavam fazendo isso. Então, ser modular, porque 
na Instituição já era modular, ter Núcleos Comuns, porque gera experiências de outras faculdades em 
outros cursos, e já terem isso... Mas a nossa licenciatura foi a primeira que teve Núcleo Comum com 
cursos de faculdades totalmente diferentes, porque, até a então, cada faculdade estava se organizando 
com os seus cursos, na licenciatura não. Terem um curso da área da Saúde, cursos da área das Exatas e 
cursos da área da Educação, era uma experiência totalmente diferente, nova, porque eram especialidades 
muito diferentes, de perfis diferentes. A cada curso, embora fosse diferente, mas dentro de uma mesma 
área, existiam afinidades, agora, eram cursos de áreas totalmente diferentes, com formatos diferentes, 
com pensamentos diferentes, com modelos de avaliação diferentes, então, isso daí, que aparentemente 
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ROSEMEIRE poderia ter sido um empecilho, na verdade, acho que foi a diversidade, só trouxe benefícios, o 
aprendizado das diferentes áreas, isso daí é impagável. Você acaba se apropriando de conhecimentos, 
experiências de uma nova área e colocando no seu curso e você acaba aprendendo muito mais, então, eu 
acho que foi algo assim de aprendizado pessoal muito grande. 

DÉBORA Você fala do Programa como um todo? Então, eu acho que o que a gente tem feito, ou pelo menos 
tentado, é ao máximo deixar essas turmas com um número menor para não atrapalhar, porque 120 
alunos para um professor é difícil. Então, a gente tem tentado institucionalmente para ter turmas 
menores, para conseguir que os professores possam trabalhar melhor, a gente também tem 
acompanhamento mensal com esses professores que trabalham nesses Núcleos Comuns. 

Pesquisadora: Você acha que esses HTPC contribuem? 

Eu acho que poderia contribuir mais, mas eu acho que quando tem problema, contribuem sim, porque aí, 
eu acho, que é o lugar para discutir e os professores trazem esses problemas, eu acho que no começo 
funcionava melhor, porque tinham mais problemas, agora eu acho que já não funciona tanto, porque eu 
acho que já não temos tantos problemas. 

Pesquisadora: Os professores aprenderam a trabalhar? 

Isso! Já se habituaram, e talvez poderiam contribuir melhor, se a gente começasse a discutir essa questão 
toda do Programa, e talvez até começar a produzir algo, produzir artigos sobre o Programa, a gente 
poderia aproveitar melhor e fazer discussões pedagógicas e metodológicas sobre o Programa para poder 
fazer produção, acho que poderia aproveitar melhor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HTPC ajudam na discussão 
dos problemas dos cursos. 

Poderíamos sistematizar 
nossas experiências produ-
zindo artigos científicos com 
discussões pedagógicas e 
metodológicas sobre o PIL. 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2017). 
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QUADRO 49 – ACOMPANHAMENTO DA EVASÃO DO PIL 

EXISTE ALGUM ESTUDO E/OU ACOMPANHAMENTO DA EVASÃO DO  
PROGRAMA INSTITUCIONAL DAS LICENCIATURAS COMPARADO COM CURSOS DE BACHARELADO? 

EXPLICITAÇÃO 
DOS SIGNIFICADOS 

VERA O que se tem é a percepção que os diretores trazem, porque a gente não tem uma ferramenta, um controle 
que vai nos dizer isso aí, e é o que a gente está enfrentando, mas a gente tem uma ideia. Por exemplo, no 
início do curso de Matemática observávamos uma maior evasão, hoje, a gente vê que a Matemática deu 
uma refreada... Era o curso que entrava menos e, às vezes, era o que evadia mais. Cada coordenador deve 
ter a sua ideia, mas não temos nada sistematizado... A gente pode observar coisas gerais. Observamos que 
quando o aluno evade, ocorre mais no primeiro semestre, ele se evade mais após as primeiras provas, 
porque começa a apertar e ele espana. Quando ele está no segundo ano, já diminui bem isso, agora o que a 
gente tem é algumas informações bem interessantes desses que estão se formando, que eles avaliam muito 
bem o Programa, principalmente, aqueles que fizeram parte do programa do PIBID, eles elogiam, então, isso 
aparece, a gente consegue ver também na avaliação, agora do percentual não é algo que a gente tem que 
fazer, então, o que está causando isso? Então, é um estudo que a gente não tem. 

Pesquisadora: Acho que isso seria algo muito interessante para a Universidade, um elemento comparativo 
entre a evasão da licenciatura e do bacharelado, é possível fortalecer políticas ou criar políticas 
institucionais e ferramentas para tomar decisões mais acertadas, num tempo menor, tendo respostas 
mais rápidas. 

Pesquisadora: O Programa Institucional das Licenciaturas, na sua experiência e metodologia, é referência 
para outros cursos? Os professores das licenciaturas ficaram muito mais respeitados e vocês também são 
referências de coordenadores e, não só referências para reitoria, vocês são referências aos seus pares. 
Mas porque que isso? Por que eu acho que a licenciatura levou a tudo isso? Vocês começaram a se 
posicionar, vocês ensinaram, mostraram, falaram das dificuldades, então, tudo isso, gente, é maravilhoso. 

 

 

 

 

 

 

Acompanhamento superficial 
da evasão. 

Observação geral, nada 
aprofundada.  

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2017). 
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QUADRO 50 – ANÁLISE DOS MÓDULOS DE NÚCLEO COMUM 

COMO ANALISA OS MÓDULOS DE NÚCLEO COMUM? QUAIS SEUS LIMITES E QUAIS SUAS POSSIBILIDADES? EXPLICITAÇÃO DOS SIGNIFICADOS 

WESLEY Os Módulos Comuns, em si mesmos, são fantásticos, ainda mais, como eu disse há pouco, a 
respeito de como isso foi importante para os alunos de Filosofia, então, eu sou deles, defensor. Eu 
penso que o problema dos Núcleos Comuns partilha dos problemas da noção de Módulos da 
Universidade, nós não conseguimos romper a noção de disciplina e isso ainda está presente. Eu 
não estou dizendo que isso seja necessário, eu não acho que o módulo tenha uma massa 
indistinta de qualquer singularidade, mas nós não conseguimos bem resolver a questão da relação 
tema-módulo. O tema continua sendo a velha disciplina, que nem aceita conversar um pouco com 
outros módulos, o que acaba também por se expressar em como se trabalha no módulo, como os 
professores tocam o seu trabalho, mas os Núcleos Comuns são uma experiência fantástica. Eu 
acho que um dos elementos de qualidade do nosso curso, porque eles conseguem fazer 
integração, aquilo que chamamos de interdisciplinaridade, seja intencionalmente ou não, elas 
acabam por acontecer. Tem sido lugares de criatividade pedagógica, didática docente, tanto para 
aluno, quanto para professor, lugar, inclusive, de problematização até mesmo das práticas 
docentes. [Ou seja] quando você se sente obrigado a repensar o seu jeito de dar aula, do ser 
docente, de pensar a avaliação, porque agora ele não faz mais isso sozinho, e agora não dá para 
ele fazer sozinho, porque o módulo é grande e a quantidade de professores é grande, ele tem que 
conversar, querendo ou não, com os seus colegas para encaminhar os seus trabalhos do módulo. 

Espaço de criatividade pedagógica e 
didática, tanto para alunos, quanto 
para os docentes.  

Espaço de problematização e de 
integração e articulação.  
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Cursos de áreas totalmente diferentes, com formatos diferentes, com pensamentos diferentes, 
com modelos de avaliação diferentes, então, isso daí, que aparentemente poderia ter sido um 
empecilho, na verdade, acho que foi a diversidade, só trouxe benefícios, o aprendizado das 
diferentes áreas, isso daí é impagável. Você acaba se apropriando de conhecimentos, experiências 
de uma nova área e colocando no seu curso e você acaba aprendendo muito mais, então, eu acho 
que foi algo assim de aprendizado pessoal muito grande. A primeira fragilidade foi a gente ter 
colocado núcleos comuns no início do curso e hoje nós já separamos, eu acho que isso 
descaracterizou um pouco os diferentes cursos e os alunos, eu acho que se perderam um pouco 
no reconhecimento do professor de Filosofia, do professor de Matemática, do professor de 
Biologia. Isso na reformulação nós já conseguimos acertar, então, isso é uma fragilidade. A 
segunda fragilidade é trabalhar com salas tão grandes, então, se nós temos a proposta de formar 
professores com um viés tão grande, com uma diversidade tão grande de formas de aprendizado 
é impossível a gente trabalhar com salas com 150 alunos. O professor não dá conta de mostrar 
toda a potencialidade que o professor tem no aprendizado, ele acaba dando palestras, 
desconhecendo até mesmo a própria turma, então, isso é outro ponto que em algum momento a 

A diversidade traz benefícios e os 
Núcleos Comuns possibilitam isso.  

A fragilidade foi acumular Módulos 
de Núcleo Comum no início dos 
cursos, prejudicando a identificação 
inicial com temas específicos, o que 
muitos alunos ansiavam por ter. 

Outra fragilidade são as salas 
numerosas dos Módulos de Núcleo 
Comum.  
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ROSEMEIRE gente vai ter que rever como trabalhar, é impossível, talvez um caminho, algumas aulas teóricas 
com temas maiores e depois turmas divididas para trabalhar as necessidades do aprendizado, 
diferentes técnicas de ensino na didática, isso será um dialogo que a gente terá que construir, eu 
acho que nós já temos seis anos de aprendizado desse programa, nós já sabemos quais são os 
pontos frágeis e acho que o dialogo tem que ser a partir de agora com a instituição, é um 
programa que se sustenta, ele veio ele tem um diferencial, mostrou a cara das licenciaturas 
dentro da instituição, agora nós temos que aprimorar o programa, e o aprimoramento talvez 
passe por isso, tem momento que as turmas são divididas como acontece com, por exemplo, as 
aulas de informática, que o professor trabalha com turmas menores, agora se nós queremos 
formar professores e justamente nos módulos da formação docente, o professor não consegue 
trabalhar a especificidade, então, temos que rever, então, eu acho que agora é o momento da 
revisão disso, então, a primeira revisão nós conseguimos fazer, de tirar aquela carga tão pesada 
logo no início do curso, eu acho que a segunda revisão agora é ter as especificidades dentro dos 
módulos do Núcleo Comum que são específicos da formação de professores e o professor ter o 
momento e ter turmas de 120, mas em alguns momentos trabalhar com turmas menores de 
30/40 alunos. 

DÉBORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu acho que as possibilidades que eu enxergo, é essa questão do ganho, da troca de experiências, 
dessa discussão que, às vezes, se discute só com os alunos de Matemática e vão achar que só 
Matemática que tem esse problema, também não é verdade. Esse problema de disciplina 
acontece em todas as áreas, o problema das drogas, o problema sexual e da inclusão acontecem 
em todas as áreas e, aí, eu acho que essa discussão enriquece, isso é uma possibilidade, e foi um 
ganho muito grande. E agora limite? Em que sentido? 

Pesquisadora: Se você enxerga alguma limitação ou algum problema no trabalho com os 
núcleos comuns. 

No início eu enxergava mais, havia muita reclamação, hoje é bem menor, porque os professores já 
conseguiram se adaptar melhor, mas no começo, principalmente com os professores que 
trabalham a Psicologia e a Didática, eles focavam muito na Pedagogia e os alunos reclamavam, 
porque todos os exemplos eram de Educação Infantil ou Fundamental I e a maioria, de número de 
cursos e não de alunos, vai trabalhar no Fundamental II, então, eles falavam, “Mas essa não é a 
nossa realidade, os exemplos não batem”. Hoje, eu já não escuto mais isso, os alunos não 
reclamam mais. 
Pesquisadora: Os docentes foram aprendendo a fazer? 

Isso! Foram aprendendo a dar outros exemplos, acho que uma limitação que teve no começo foi 

Ganho dos Núcleos Comuns é a 
troca de experiências entre as 
diferentes áreas. 

No início, os docentes dos Módulos 
de Núcleo Comum traziam muitos 
exemplos de crianças e os alunos 
das licenciaturas trabalham com 
adolescentes. Isso causava estranha-
mento, mas os docentes foram 
aprendendo a ajustar a linguagem, 
considerando a diversidade do PIL. 
Os docentes foram aprendendo a 
fazer. 
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DÉBORA essa, os professores estavam muito habituados, e como tinha grande parte dos alunos de 
Pedagogia, eles acabavam dando os exemplos mais para a realidade do pedagogo, e os alunos 

acabavam reclamando, mas hoje em dia já acho que minimizou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2017). 
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QUADRO 51 – MÓDULOS DE NÚCLEO COMUM E A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DOCENTE 

ELES CONTRIBUEM PARA A FORMAÇÃO DOCENTE? 
EXPLICITAÇÃO 

DOS SIGNIFICADOS 

VERA Pergunta não direcionada.  

ROSELI Pergunta não direcionada.  

WESLEY Sem dúvida. Como diria, não colabora apenas com o interessado pela docência e, como eu diria, e até 
falo pessoalmente, colabora para a reinvenção do próprio docente, especialmente daqueles da 
Filosofia, que estão ligados aos Núcleos Comuns, e mesmo os que não estão, porque agora é preciso 
olhar a questão didática de outro jeito, por exemplo, os alunos que participam dos Núcleos Comuns e 
que convivem com outras didáticas, com os outros processos de avaliação, de algum modo acabam por 
gerar pressão com alguns professores dos Módulos Específicos que estão habituados com um jeito de 
fazer avaliação, que são as questões dissertativas, trabalhos dissertativos e, vagarosamente, os 
professores vão aceitando o desafio de pensar em outros modos de fazer a avaliação, claro que com 
um pouco de interferência da minha parte, na função de coordenação, de pedir que eles pensem na 
avaliação modular, de fato, como modular não, como uma junção de temas, mas de qualquer modo o 
módulo comum colabora com a formação do aluno, mas colabora também para a reinvenção do 
trabalho docente, não só dos professores do Núcleo Comum, mas dos demais Módulos Específicos. 

Reinvenção da docência. 

A convivência do alunado com 
outros docentes e outras 
experiências didáticas acaba 
por pressionar a gestão dos 
Módulos Específicos a outras 
formas de prática e avaliação.  

Trabalho modular com caráter 
interdisciplinar, rompendo com 
a ideia de fragmentação dos 
conteúdos. 

ROSEMEIRE Com certeza!  

DÉBORA Sim, nesse sentido de saber enfrentar os problemas, de ter ideias de como enfrentar, então, eu acho 
que isso ajuda bastante, porque não é só na Matemática. Então, como você resolveria, ou como você 
resolve se estivesse em sala de aula? Toda a formação que a gente deu foi um ganho muito grande, 
mesmo a questão de Libras, que eu acho que aqui é muito bem trabalhada, por mais que uma pessoa 
não aprenda a falar em Libras, mas ela tem uma boa noção, com os projetos integradores, os projetos 
são muito bons, então, o que ela aprende ali naquele projeto integrador, dependendo se é o sarau ou o 
prezi [software para elaboração de apresentações], então, eu acho que a troca em questão de 
formação geral é muito grande. Eu acho que isso eles acabam levando, saber conviver com outras 
áreas, porque Matemática é meio difícil de trabalhar com outras áreas, então, eu acho que saber lidar, 
escutar o outro, e saber dar a sua opinião. 
 

Auxilia no desenvolvimento da 
capacidade de resolução de 
problemas da sala de aula. 

Projetos integrados são 
diferenciais do PIL. 

Troca que amplia a formação 
geral. 

Convivência com outras áreas.   

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2017). 
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QUADRO 52 – PERDA COM O PIL 

VOCÊ ACHA QUE HOUVE ALGUMA PERDA DO PROGRAMA DAS LICENCIATURAS, PARA O SEU CURSO? 
EXPLICITAÇÃO 

DOS SIGNIFICADOS 

VERA Pergunta não direcionada.  

ROSELI Pergunta não direcionada.  

WESLEY Não, não. Se eu perguntasse para os professores de Filosofia, eles diriam que talvez pudesse ter mais 
espaço para os temas específicos, mas eu arriscaria dizer que, se nós tivéssemos quatro anos de curso só 
com temas de Filosofia, não haveria professor que diria que poderia ter mais aulas. O professor sempre 
acha que o seu tema é pouco, que a quantidade de horas é pouca, mas, sinceramente, eu não acho que 
haja perda, não achava isso no currículo de três anos, houvéssemos nós conseguido, lá em três anos, 
distribuir melhor os módulos dos Núcleos Comuns, então, essa diluição teria feito o currículo ainda 
melhor em relação aos temas específicos, porque eles estariam também mais espalhados e não haveria 
essa concentração tão danosa no fim do curso, e que a gente corrigiu, agora, em 2017, mas eu acho que 
ele não gera perda, ainda que se possa falar em termos de carga horária, que haja uma redução dos 
temas filosóficos. Quando eu penso que estou em um curso que forma professor de Filosofia, nós não 
tivemos perda, nós tivemos  um ganho, o que agora nós vamos conseguir é muito melhor do que no 
passado, é realizar o nosso papel que é formar professor de Filosofia. 

Há uma tendência, dos 
docentes dos temas especí-
ficos em achar que as horas 
são insuficientes. 

Os Módulos de Núcleo 
Comum formam o professor.  

ROSEMEIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicialmente, se a gente pensar em específico, foi assim, não pelo Programa, em si, teve perda, mas sim 
quando tivemos que fazer a separação de bacharelado e licenciatura de conteúdos específicos de 4.200 
horas para 2.800, foi um baque para o grupo de professores que estava acostumado em ter carga horária 
alta, então, nos tivemos que trabalhar isso de como você vai com a carga que é preconizada pelo MEC 
para as licenciaturas de 2.800 horas, na época, para trabalhar os conteúdos específicos, então, isso, de 
fato, foi uma perda de conteúdos, porque nós somos um grupo que é muito conteudista, mas é o perfil, 
talvez até mesmo pelo próprio perfil dos professores do curso, que nós estávamos acostumados a 
trabalhar com 4.200 horas e tínhamos que trabalhar com 2.800 horas, então, não é só... 

Pesquisadora: E ainda com uma carga de Núcleo Comum grande? 

É de 2.800 horas, com 800 horas de Núcleo Comum, mais 400 horas de estágio, então, de conteúdos 
específicos dá, mais ou menos, 1.000 horas, enquanto nós tínhamos umas 3.000 mil horas, mais ou 
menos. Então, isso foi um choque e isso ainda é uma preocupação, porque nós tínhamos boas avaliações 
no ENADE, externas, porque era um curso que tinha uma carga horária muito alta.  Esse ano ao prestar o 
ENADE, nós estamos preocupados, porque nós vamos para o ENADE agora com uma carga muito baixa de 
conteúdos específicos, lógico, que no ENADE os conteúdos específicos são separados dos conteúdos 

Perdas marcadas pela 
mudança do bacharelado 
para licenciatura em termos 
de conteúdos específicos. 

Perfil dos docentes é 
conteudista. 

Grande carga de Núcleo 
Comum. 

Preocupação com avaliação 
externa devido à diminuição 
de carga horária específica. 
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ROSEMEIRE biológicos, a nossa carga de conteúdos biológicos é muito menor que as pedagógicas, mas dos conteúdos 
que nós tínhamos anteriormente, os alunos tinham uma avaliação muito boa, então, isso nos preocupa 
muito, mas que também já foi sanado com o aumento da carga horária das licenciaturas, pois nós tivemos 
um aumento também de Núcleos Comuns, mas também dos Núcleos Específicos, dá mais ou menos 300 
horas a mais de núcleos e de conteúdos específicos. Nós aumentamos, mais ou menos, umas 100 horas 
de Núcleo Comum, acho que agora passou para 900, então, essas 300 horas em que você consegue 
trabalhar mais conteúdos, um pouco melhor. Isto em principio é o que choca, não é? Mas, por outro, lado 
tivemos um ganho de pesquisa e em Educação que o curso nunca teve, então, hoje nós conseguimos ir ao 
congresso com trabalhos da Educação, estamos nos apropriando de uma nova linguagem, mostrando a 
possibilidade de uma formação do professor-pesquisador que era uma coisa que nós trabalhávamos 
muito antes, mas que, de fato, a gente não fazia as pesquisas na Educação, então, nós estamos agora 
conseguindo fazer as duas coisas. Uma mudança, porque enquanto o curso caminhava com licenciatura e 
bacharelado, a nossa licenciatura já era diferenciada com vários projetos que a gente trabalhava. Nós 
tínhamos, assim, um estágio muito diferenciado e com uma preocupação muito grande na formação do 
professor e do professor-pesquisador. As nossas linhas de pesquisa não eram voltadas para a Educação, 
eles até poderiam desenvolver projetos, mas o mais forte era o bacharelado, então, o bacharelado em 
pesquisa sobrepunha a licenciatura, hoje não, hoje todos os professores do curso estão voltados para 
desenvolver projetos [voltados] à educação, eles ainda continuam dentro das suas áreas: Biologia, 
Ecologia, Microbiologia, mas tudo totalmente voltado para a educação. É um grande aprendizado para os 
professores, nem todos tinham a licenciatura, então, nós temos que nos apropriar de uma linguagem, de 
um novo modo de fazer essa pesquisa, talvez esse seja o motivo que me incentivou mesmo a fazer 
Educação e melhorar a pesquisa dentro do curso e o direcionamento dos professores, ajudar os 
professores. Direcionamento, então, essa foi uma mudança total, hoje nós somos um curso de formação 
para professores em Biologia, não é um curso de licenciatura que tenta ser um bacharelado, não é? 

Ganho está relacionado à 
pesquisa na área da 
Educação, que é fomentada 
no curso. 

Apropriação de nova  
linguagem. 

Professor-pesquisador com 
ênfase na Educação. 

Motivação em estudar a área 
da Educação. 

 

 

 

 

DÉBORA 

 

 

 

 

 

Eu acho que o ganho são esses que temos falado da questão da troca, o da perda eu acho que, no 
momento em que a gente criou os cursos de três anos, a perda foi nessa questão de ter muito Núcleo 
Comum no começo, então, isso acabou concentrado uma perda no sentido de motivação, mas não que os 
alunos desistiram do curso. Eu não tive nenhum caso de aluno que desistiu por causa disso, e o ganho da 
evasão que se tornou menor, agora que a gente vai ver como vai ser, eu acho que agora terá uma evasão 
maior, porque o número de reprovação, porque antes os alunos ficavam retidos só no quarto período. 

Pesquisadora: Por que tinha uma carga maior de Núcleo Específico? 

De Núcleo Comum? Então, eles passavam no Núcleo Comum e reprovavam no Núcleo Específico e até o 
quarto, mesmo reprovado em todos os específicos, ele ia até o quarto, agora não mais, com uma carga, 

Principal ganho é a troca de 
conhecimento entre os 
alunos de diferentes áreas. 

Perda está relacionada à má 
distribuição dos Núcleos 
Comuns, porém, esses 
Módulos ajudaram na 
diminuição da evasão, pois 
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DÉBORA por semestre, diminuiu, então, eles vão ficar retidos no segundo. Então, no segundo período já vai ter 
aluno que não vai mais continuar, isso normalmente é o motivo de evasão, que se o aluno fica retido, ele 
acaba desistindo do curso, mudando de curso, como é muito cedo, comparando com o curso de 4 anos, 
no segundo você está no primeiro ano ainda, então, vai ter muita troca de curso, eu acho que isso vai 
acontecer bastante. 

Pesquisadora: Então, para o seu curso pode ser que não tenha sido uma boa ideia distribuir os Núcleos 
Comuns? 

Isso! Eu não tinha perda nenhuma, de conteúdo eu não tive perda, porque a gente conseguiu distribuir os 
conteúdos dentro da matriz, agora a gente conseguiu espaçar mais, dar mais tempo para o aluno respirar, 
a única coisa é que era muito corrido, era um curso puxado. Quando era 3 anos, a gente dava tudo de 
Matemática que precisava, que estava na diretriz a gente dava, mas era um curso pauleira, bem difícil de 
acompanhar, porque era muito conteúdo semestralmente. Agora, com um ano a mais, a gente conseguiu 
fazer a diferença nessa questão, mas eu acho que terá uma evasão maior nesse sentido, porque os alunos 
vão começar a reprovar, vai ficar retido no segundo semestre, já não vai poder continuar, então, acho que 
isso será um diferencial que a gente vai ter nesse currículo novo de 4 anos. Os alunos estão vendo 
Matemática desde o começo e começa também a ficar mais pesado, e terão que estudar muito e muitos 
não têm muito tempo. 

Pesquisadora: Por que agora cada semestre tem um Módulo Comum e dois Módulos Específicos? 

Dois até três. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

houve diminuição de 
reprovações. 

Redistribuição dos Módulos 
de Núcleo Comum nos seis 
primeiros semestres do curso 
poderão aumentar a evasão, 
devido à maior concentração 
dos específicos. 

Evasão gerada pelas 
reprovações. 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2017). 



339 
 

QUADRO 53 – ACOMPANHAMENTO DA EVASÃO 

REALIZA ALGUMA FORMA DE ACOMPANHAMENTO DA EVASÃO DO CURSO QUE COORDENA?  
 QUAL É O NÍVEL DE EVASÃO DO SEU CURSO? 

EXPLICITAÇÃO 
DOS SIGNIFICADOS 

VERA Pergunta não direcionada.  

ROSELI Pergunta não direcionada.  

WESLEY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sim, existe evasão. Depois do programa de licenciatura ele diminuiu muito, nas duas primeiras turmas, 
que entraram em 2012/2013, e talvez a de 2014, perdão por dizer assim, mas nós tínhamos um grupo de 
alunos muito fracos, mas muito fracos mesmo, com deficiências gravíssimas da Educação Básica e eles 
não eram poucos os alunos que estavam nessa condição. Entre eles tinham outros que não tinham 
hábitos de estudo, e a Universidade e o curso não conseguiam dar conta disso, então, o número de alunos 
reduziu bastante, especialmente quando no interior dos Módulos Comuns, bem como dos Módulos 
Específicos, nós fomos reduzindo a quantidade de instrumentos de avaliação coletivas e abrindo mais 
espaço para os individuais, quando então, as fragilidades individuais foram aparecendo e as pessoas 
foram ficando para trás, especialmente aquelas que seguiram teimando em esconder as suas fragilidades 
e que não ocuparam os poucos espaços que a Universidade tem para vencer as suas fragilidades. Nós 
tivemos um aluno que de dia estava trabalhando em uma fábrica aqui do ABC, ele sempre disse que tinha 
muita dificuldade, mas ele ocupou todos os espaços que ele pode para melhorar a sua formação. A gente 
oferecia grupos de estudo e ele sempre dava um jeito de chegar mais cedo, ele não perdia uma aula dos 
professores, eu nunca vi ele gastando tempo dos seus professores, ele se envolveu com a sua formação, 
ele nos emocionou quando,  no fim do curso, fez um TCC, no prazo dos três anos, ele fez simples, mas 
digno de um percurso que ele fez com dignidade. Agora tantos outros ficaram aí escondendo as suas 
fragilidades e não se formaram. A turma que entrou em 2013, quando a gente fez esse aperto da 
mudança das avaliações, dada à nossa experiência em 2012, a turma que tinha começado com 40, e 
aquele ano acho que foi com 52, se não me engano, no terceiro, no segundo e terceiro semestres caiu 
para 12 pessoas, e no sexto período estavam em seis ou oito, quando se somavam pessoas que vinham 
fazer reprovações, ou seja, que não eram da turma e destes seis, nem todos se formaram. Então, ao dizer 
isso eu quero dizer que, eu não tenho dados, mas a evasão do curso de Filosofia, ela sempre foi grande e 
sempre foi assim, eu fui aluno do curso, a minha turma começou com 20, e era um número grande para a 
época, antes da metade do curso era eu e outro colega e nós tocamos o curso todinho assim, só nós dois, 
mas curiosamente, de 2014 para cá, a permanência tem sido muito maior, as pessoas que trancam o 
curso são aquelas que estão envolvidas com doenças ou com problemas financeiros, essas são raras, ou 
por algum motivo não gostou do curso, o outro, quando começa a reaparecer e eu olho isso com um 
pouco de assombro é gente que tem dificuldade de lidar com a Filosofia, ou seja, a sua vida emocional foi 

Evasão é grande, mas 
diminuiu com o PIL. 

Alunos com dificuldades 
carregadas desde a Educação 
Básica. 

Ausência da cultura 
universitária. 

Curso aperta com avaliações 
individuais, o que faz 
aumentar a evasão. 

De 2014 para cá diminuiu a 
evasão. 

Inclusão pedagógica – 
espaços culturais que ajudam 
na ampliação de 
conhecimentos. 

Motivos principais da evasão 
estão relacionados à doença 
e financeiros. 
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WESLEY transtornada pelos temas filosóficos. Então, essa semana mesmo teve um aluno que não deu conta disso 
aí, estou tomando remédio, porque eu me abalei com as discussões filosóficas e nós tivemos casos assim 
também no ano passado no curso. Tirando essas pessoas, nós temos uma permanência, a turma que 
agora vai para o quarto período, que começa com 40 alunos, ela continua, hoje, com um média de trinta 
alunos, o que para nós é uma novidade. 

Pesquisadora: Você acha que esses mecanismos de enfrentamento da dificuldade podem ter diminuído 
também essa evasão? Dificuldade acadêmica mesmo? 

Não, não tenho certeza, porque, de fato, os instrumentos que tiveram foram esses da inclusão 
pedagógica, num curso que a gente conseguiu fazer, foi oferecer, quando nós podíamos atribuir horas de 
Núcleos Docentes Estruturantes (NDE), e como a gente não chama a reunião de NDE toda hora, os 
professores de Filosofia aceitavam, ofereciam grupos de estudos, então, esses grupos de estudo eram 
lugares que iam aprimorar a leitura filosófica e enfrentar mesmo as suas dificuldades de interpretação de 
texto, etc. O que eu acho é que essas turmas, a partir de 2014, conseguiram criar uma coesão de se 
ajudarem mutuamente nas questões dos estudos, eles conseguiram construir com a convivência, e eu 
acho que isso tem a ver também com a permanência e, seguramente, isso tem a ver com a qualidade 
também, no aperfeiçoamento do trabalho dos docentes, seja nos Módulos Específicos ou nos Comuns, no 
refinamento das avaliações, no melhor diálogo das apresentações dos temas, na organização dos 
cronogramas do SIGA, bem como nos Módulos Específicos. Eu acho que isso também ajuda a manter os 
alunos no curso. Nós seguimos tendo alunos com dificuldade de leitura, igual aqueles de 2012, mas há 
uma atmosfera de mais ajuda e um curso que funciona melhor, com mais clareza, que propõe coisas que 
são mais adequadas ao seu público e faz com que as pessoas permaneçam e consigam ir avançando na 
sua formação acadêmica. 

Cooperação entre os alunos 
têm ajudado-os na superação 
das dificuldades. 

ROSEMEIRE 

 

 

 

 

 

 

 Formatado, não. Assim bem específico, planilhado? Eu não acompanho. Eu sei que a evasão tem 
diminuído ao longo do tempo, já não existe mais a evasão que eu tinha no início, por conta de “Eu queria 
fazer bacharelado”, é muito menor, o que acontece é que os alunos quando, de fato, vêm fazer o 
vestibular, não percebem o nível de evasão, na realidade, é o cancelamento de matrícula, logo no 
começo, e não porque teve ideia de que o curso era uma coisa e parece que nós oferecemos outra, então, 
isso já diminuiu, a evasão que eu tive esse ano foi muito mais por problemas financeiros, isso que não era 
muito comum ter antes, porque nós temos um curso que tem um subsídio que era de R$ 380,00 e agora 
está em R$ 400,00 e um pouquinho, então, eu tinha muito menos as informações de alunos que se 
evadiam por problemas financeiros e isso tem aparecido mais do ano passado para cá. Esse ano, a maior 
parte dos cancelamentos e trancamentos foi por esse motivo, mais ou menos 80%, que tem a ver com o 
contexto político e econômico, mas muito menos do que nós já tivemos, então, de anos anteriores, eu 

A evasão tem diminuído.  

Maior parte são de 
cancelamentos – os alunos 
procuram bacharelado e 
descobrem depois que é 
curso de licenciatura. 
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ROSEMEIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

acho que tive uma evasão muito maior, a turma que está se formando agora, se forma com 25 alunos, e 
nós já formamos nove, a primeira foi com nove, a turma do segundo ano, que está no terceiro ano agora, 
foi a turma que eu tive uma evasão muito grande, por conta de parte financeira, faz parte também que 
tem aparecido por morarem muito longe, então, eu tinha alunos de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da 
Serra, então, alunos que se evadiram por conta disso acabaram trancando o curso, porque saíam daqui, 
principalmente do campus Planalto muito tarde, 23 horas e  para voltar de ônibus, van saí muito caro, 
eles não estavam conseguindo, eu tinha um grupo  de alunos de lá, características dessa turma que esta lá 
no segundo ano, então, esta turma deve ter começado com 25/30 alunos  e, hoje, ela está com 20, é o 
que por enquanto foi evasão maior, a turma que está se formando agora a evasão foi muito pequena, 
começou com uns 28/30 alunos e está terminando com 25, a turma que está no primeiro ano, de 
cancelamento ela estava com 38 alunos e eu tive acho que cinco cancelamentos. Vamos ver agora para o 
segundo, a maior parte da evasão aconteceu do primeiro para o segundo semestre e isso já era também 
da turma de bacharelado da manhã, primeiro para o segundo semestre, era uma evasão alta, na turma da 
noite nós também vimos a mesma coisa. Uma vez, nós fizemos um levantamento com os alunos para 
tentar entender o perfil do aluno da Biologia: tem aquele que quer muita coisa e não sabe muito bem o 
que quer, então ele gosta de bicho, ele vai fazer Biologia, ele gosta de planta ele vai fazer Biologia, ele 
queria ser médico, ele vai fazer Biologia e, ai, se depara com um curso que exige um outro perfil. Não 
gosta de Matemática, não gosta de Física, não gosta de Química, então, logo de cara ele vê que tem 
Matemática, Física e Química, então, existe uma evasão em não adequação ao curso, isso sempre teve, 
acho, que em todos os cursos. Quando ficou só licenciatura no início, só a primeira e a segunda turma, 
por conta de só ser licenciatura, isso já tem diminuído, o que acontece é que têm alunos que se 
matriculam, já saem logo e fazem o cancelamento e nem continuam, esses não entram depois da evasão 
porque até para o primeiro mês não é nem considerado, mas eu gostaria, é uma coisa que eu sempre 
ponho na minha cabeça, e é uma meta todo semestre e todo semestre ele me consome e eu não faço. 
Pesquisadora: Na pesquisa eu tenho sentido essa necessidade de formalizar um acompanhamento da 
evasão para termos dados. Eu tenho dados, principalmente dos cursos da licenciatura e bacharelado, 
manhã e noite, por conta do curso sempre estar na berlinda para fechar. Então, eu tenho e já fiz vários 
levantamentos. Eu já sei, assim, as porcentagens de evasão, semestre a semestre, de ano a ano, quando 
foi para noite, então, eu já tive e fiz vários relatórios desses. Nesses dois últimos anos eu não tenho feito, 
tenho uma evasão menor também, mas eu não tenho feito assim algo muito formatado, já fiz, mas era 
algo que tinha que ser feito. Na realidade, acho que tem um fator que deixou a gente mais displicente, 
mas não anotando tanto, quando nós começamos a fazer cancelamentos e trancamentos pelo LOGOS a 
informação que nós tivemos, na época, é que o LOGOS iria gerar o relatório, e acho que foi por conta 
disso que eu parei de ter uma preocupação mais formal. 

O que motiva a evasão, hoje, 
são os problemas finan-
ceiros, de distância. 
 
O PIL permitiu relaxamento 
dos registros de acompanha-
mento da evasão. 
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ROSEMEIRE Pesquisadora: E acho também que o Programa deu uma relaxada. 

Também, não estamos mais na berlinda todo semestre. Eu tenho aprendido cada vez mais, tanto que não 
consigo fechar minhas notas, eu estou aqui agora sem saber como fechar minhas notas, justamente pelo 
contato com vocês, eu não sou mais assim: é isso e é isso, não consigo mais. Eu tenho que pensar muitas 
outras coisas e ponderar muito o aprendizado do aluno, do que eu fazia antes, nota é nota e acabou. 
Então, isso daí, eu acho que estar com você muda a gente, então, eu tenho que também agradecer, por 
que hoje eu sou outra pessoa, tanto que estou indo para a área da Educação, porque eu vejo a 
necessidade e a importância da formação docente, sempre tive essa preocupação, sempre achei que o 
curso precisava, mas acho que eu nunca tinha assumido tão forte isso na minha vida, em mudar mesmo a 
minha trajetória profissional. 

DÉBORA Sinceramente, no começo eu não fazia, mas faz um ano e pouco que eu tenho acompanhado para ver o 
número de alunos que entra e o número de alunos que terminam. Eu tenho acompanhado essa questão 
agora, eu tenho até uma planilha para fazer o acompanhamento de quantos entraram em cada ano e 
quantos se formam. O número de alunos é sempre o mesmo, nunca mudou, desde a primeira turma do 
Programa, que eu estou como coordenadora. Sempre que termina e chega ao sexto semestre é de 12 a 
18, nunca teve mais que 18 e também nunca teve menos que 12. Entram 45 alunos, normalmente, acho 
que só umas duas turmas que não entraram 45, mas a maioria entrou com 45, e aí 12 a 18 que se 
formam, que terminam o curso. 

Pesquisadora: Então, a evasão é alta no curso de Matemática? 

Então, nós não temos uma evasão tão alta, porque se for contar que entraram 40 e terminam 18, é 50%, 
então, dentro de um curso de Exatas está bom, mas comparando com o curso de Humanas a evasão é 
alta sim, mas é o comum de qualquer curso de licenciatura na área de Exatas, é essa a realidade, entram 
30 formam oito, formam 12, não forma mais que isso mesmo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tem feito registro e acom-
panhamento da evasão. 

Percentual de evasão 
mantém-se em 50% (normal 
para cursos de Matemática). 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2017). 
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QUADRO 54 – SUGESTÕES PARA FORTALECIMENTO DO PIL 

QUAIS SUGESTÕES DARIA PARA O FORTALECIMENTO DO PIL,  APÓS SEIS ANOS DE SUA IMPLANTAÇÃO? 
EXPLICITAÇÃO 

DOS SIGNIFICADOS 

VERA Pergunta não direcionada.  

ROSELI A Pedagogia, obviamente, que é nuclear, daí você tem Matemática e Letras/Português, Ciências 
Biológicas e a Filosofia, então, eu falei para a professora Vera que eu não tiraria nenhuma, pelo contrário, 
eu falei precisa incluir, então, eu acho que essa foi uma decisão não adequadamente pensada na época 
(excluir o curso de Letras), talvez alguma premência no sentido de se imaginar quais os cursos que 
estavam com mais alunos e foi uma pena, você sabe que eu acho que teria consolidado Letras. 

Pesquisadora: Eu também acho, porque a gente tem um programa de bacharelado, a gente tem corpo 
docente, tem uma estrutura, já existe um projeto pedagógico aprovado, avaliado pelo MEC. 

E tem essa questão, porque os professores de Letras, eles atuam em todos os cursos. 

Pesquisadora: Inclusive nos Núcleos Comuns. 

Então, tem uma coisa aí, tem algum custo, que eu acho que seria uma coisa que tentamos fazer de 
existirem encontros entre os docentes da graduação e da pós-graduação, a gente talvez ter colóquios 
formativos que a gente poderia até fazer em colaboração com a pós-graduação e que emitisse certificado, 
porque nós podemos também emitir certificados, porque é um jeito de você oferecer também para os 
professores, algo mais e, sobretudo, não como aula, seria mesmo você dialogar, ter esse espaço mais 
formalizado. Eu acho que seria isso mesmo, poderia sim, aquilo que eu digo, teria um custo, por exemplo, 
vamos supor, poderia ter um revezamento de alguns docentes da pós-graduação para trabalhar, mas 
também trocar muito não cria vínculo, às vezes, trazer alguém de fora também, criar mesmo uma 
sistemática, eu acho que, assim, a gente sugerir não ofende, eu acho que o seu papel será inclusive esse 
também.  

Pesquisadora: Sim, nasce daí, porque a ideia do Núcleo Comum e as mesmas licenciaturas, e aí 
agregadas Letras e Ciências Sociais, sendo oferecidas como segunda licenciatura, e a ideia do Núcleo 
Comum da articulação. Assim a inserção dos professores das matérias pedagógicas nos outros cursos, 
porque há uma tendência de algum professor do bacharelado assumir os temas pedagógicos, há uma 
tendência e no Programa não, isso não acontece, são professores da área da Educação mesmo e isso faz 
todo sentido no projeto, a Pedagogia dá a base para a construção do perfil da docência.   

 

Inclusão de outras 
licenciaturas. 

Encontros formativos fortale-
cendo  vínculo do PPGE com 
o PIL (colóquios formativos). 

Pedagogia dá base para o 
perfil da docência. 
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WESLEY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A primeira, embora eu saiba que isso é sensível para a Universidade, é rever as condições do trabalho 
desses docentes, e também dos Núcleos Comuns, é preciso, no caso de manter as turmas grandes como 
nós temos, até por questões financeiras, de otimização dos espaços, é preciso que se pense em uma 
condição de trabalho melhor para esses professores, para que eles tenham mais horas atribuídas fora de 
sala de aula para cuidar dessa quantidade de alunos, a fim de garantir a qualidade pedagógica, para que, 
de fato, ele possa corrigir os instrumentos de avaliação com um grau de detalhamento que hoje nenhum 
docente que trabalhe em Módulo Comum consegue fazer, pelo menos não sem acabar com a sua saúde, 
sem avançar naquilo que, de fato, ele recebe por hora de trabalho e também favorecer a própria ideia de 
modulo. Eu acho que esse é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto que a Universidade deveria ter, é 
pensar no espaço físico, de fato, em função de módulos, então, nós precisamos criar espaços, talvez, 
circulares, pensar em salas que possam organizar em outros módulos e não como em sala de aula, nós 
precisamos de outra estrutura tecnológica. Existem escolas públicas que vão substituindo alguns 
laboratórios de Informática por tablets ou por notebooks, coloca aquilo em um armário e, quando 
precisar, tira de lá abre, liga, usa e devolve para o armário, de modo que toda sala de aula é um 
laboratório de Informática, por exemplo, também pensar em um espaço físico para que ela esteja 
coerente com a ideia de modulo, convivência, de compartilhamento, etc. A gente espera que um novo 
sistema de gestão acadêmica possa vencer isso e nós precisamos de um sistema de gestão acadêmica que 
incorpore o modulo de uma forma adequada, então, a organização do SIGA, a feitura do espaço físico e 
dos horários é algo absolutamente inaceitável, as dificuldades que nós temos, estruturais, como a 
formação das turmas, é uma coisa que não podemos mais conviver com isso desse jeito. Eu penso que 
essas são as soluções mais imediatas que eu daria, e pensar nos elementos estruturais, o espaço físico, o 
acesso aos recursos tecnológicos e ousar na condição do trabalho docente. Eu penso que a Universidade 
conheça isso como um valor, mas eu penso nisso como melhorar e muito a qualidade do que se tem, 
entre aspas, “como produto”. No fim de cada semestre, se nas condições que nós temos, nós já temos 
visto coisas belíssimas, e a mostra pedagógica é um exemplo disso, das coisas maravilhosas que esses 
alunos fazem e o fazem sob as tutelas das proposições docentes, das ideias docentes também, claro a 
genialidade do aluno que está lá, a coragem deles de aceitar nossas provocações e, se nessas condições 
pode-se encontrar coisas assim, eu imagino que se tivéssemos mais tempo, nós teríamos condições de 
pensar nos Módulos Comuns com mais ousadia, com outras estratégias pedagógicas, que seriam até 
capazes de enfrentar o número de pessoas por sala, porque nós temos uma metodologia pensada para 
um grupo pequeno, nós temos uma ideia de docência baseada em um número pequeno de alunos e se 
tivéssemos o nosso tempo para pensar, nós criaríamos estratégias e metodologias para lidar com grupos 
maiores, nós teríamos tempo para pensar, afinal de contas, em como que é ensinar esse elemento 
pedagógico para 200, para 100, mas não temos tempo para pensar nisso, então, a gente diz: “Para 200 

Revisão das condições de 
trabalho docente. 

Mais horas atribuídas fora de 
sala para garantia da 
qualidade pedagógica. 

Repensar o espaço físico. 

Estrutura tecnológica. 

Sistema de gestão acadêmica 
mais eficiente. 
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WESLEY não dá para dar aula, porque as nossas ferramentas lidam com essa condição”, e eu não digo isso porque 
eu queira turma de 200, eu não acho que seja adequado turmas de 200, eu só acho que se a gente tivesse 
tempo, nós poderíamos enfrentar esse e tantos outros problemas de um modo mais adequado. Eu acho 
que isso seria um lugar muito interessante para se apresentar à Universidade soluções, caso ela não tenha 
coragem de dar um passo para trás, de qualificar a ideia de módulos na Universidade, mas isso passa por 
uma coragem institucional de reconhecer que isso se faz com investimento no professor, não vai se fazer 
isso pedindo boa vontade dos professores, pelo menos não mais nesse cenário em que as pessoas estão 
entristecidas, em que as pessoas estão desacreditadas, como eu dizia há pouco no Projeto Institucional. 
Já se foi a época em que as pessoas estavam aqui também por paixão, hoje elas estão aqui pelos seus 
problemas, por um zelo pela docência, por um respeito que têm pelos seus coordenadores, mas eu não 
diria que todas elas estão aqui porque confiam no processo da Universidade, porque estão empolgadas 
com os projetos da Universidade, isso é ser reconquistado, eu acho. 

ROSEMEIRE O fortalecimento, eu volto a repetir, agregando mais as novas e outras licenciaturas. Isso irá fortalecer 
não só o Programa, mas fortalece as licenciaturas dentro da Instituição, mostra que a Metodista tem uma 
preocupação social com a Educação e com a formação docente, independente de ter uma forte alta ou 
não de alunos para esses cursos. Eu acho que existe um movimento muito grande da sociedade com a 
Educação, o Estado está fazendo, cobrando resultados, a gente sabe que uma sociedade sem Educação 
não vai para frente, a gente está vendo e talvez já tenha até chegado ao fundo do poço e agora precisa ter 
uma formação ética, uma formação boa na Educação Básica e precisamos de bons professores, então, os 
bons professores sendo valorizados, a Universidade valorizando a licenciatura, mostrando as 
possibilidades da Educação, esse é o caminho. 

Agregar outras licenciaturas 
ao PIL. 
 
Formação humanizadora e 
ética. 

DÉBORA 

 

Eu acho que a gente poderia ter um aproveitamento melhor dessa questão da troca, se a gente tivesse 
um espaço único de laboratório de ensino, que é uma coisa que a gente tem brigado há bastante tempo, 
mas precisa de um espaço físico grande, uma sala para 60 a 90 pessoas, para poder caber todo mundo, 
porque todos os cursos têm muita coisa, mas eu acho que é um ganho muito grande, porque dá para 
trocar espaço, os alunos vão trocar mais, e eu acho que ficaria mais fácil a troca de material.  Por 
exemplo, vocês da Pedagogia tem material de Matemática, a gente também tem, dá para trocar, então, 
isso eu acho que seria um ganho, eu acho que seria muito importante, que poderia melhorar. A entrada 
de Letras no Programa e de fragilidade, eu acho que ainda é o número de alunos que ainda é um 
problema, porque como entra mais que o número de vagas, eu acho que dificulta. 
 
 
 

Espaço físico de laboratório 
único para o PIL no que se 
ampliaria a troca de 
conhecimentos.  

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2017). 


